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Coadă cu sute de Coadă cu sute de 
târgujieni pentru târgujieni pentru 

alimentele gratuite de la UE!alimentele gratuite de la UE!

Pedeapsa negociată de un șofer Pedeapsa negociată de un șofer 
băut, respinsă de judecători. băut, respinsă de judecători. 
Dosarul, înapoi la procurori!
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Primării conduse de viceprimari. Primării conduse de viceprimari. 
A dat Guvernul în judecatăA dat Guvernul în judecată

Trei localități din Gorj sunt conduse 
de viceprimari, după ce doi primari 
au renunțat la funcție, iar un al trei-

lea a suferit o condamnare 
penală definitivă pentru 
abuz în serviciu.

Guvernul ar fi trebu-
it să organizeze ale-
geri locale parțiale în 
aceste localități. De-

putatul Ludovic Orban 
a anunțat că în pro-

cesul pe care l-a in-
tentat Guvernului 
pentru că nu au 
fost organizate 
alegeri locale în 
peste 50 de loca-
lităţi, Curtea de 
Apel a stabilit 
primul ter-
men de ju-
decată în 6 
februarie. 

,,Am un crez al meu: ,,Am un crez al meu: 
vezi ceea ce ai făcut bine vezi ceea ce ai făcut bine 

sau mai puţin bine! Să ne sau mai puţin bine! Să ne 
uităm la partea plină uităm la partea plină 

a paharului”!a paharului”!

SURSE: Ei vor face parte din SURSE: Ei vor face parte din 
Directoratul CEO!Directoratul CEO!

Vrei un curs gratuit?Vrei un curs gratuit?
Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?Nu ai un loc de muncă, sau nu ești elev sau student? Ai între 16 - 29 de ani?

Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!Beneficiază gratuit de cursuri de calificare!
Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320Relații suplimentare la CENTRUL DE CALCUL tel.:0723-387.370, 0722-239.599, 0723-636.320



agenda zileiagenda zileiMarți, 10 Ianuarie 2023Marți, 10 Ianuarie 2023

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
„Adevărul aur? După aur aleargă toţ i, de adevăr fug toţ i.” - Mihai Emines cu„Adevărul aur? După aur aleargă toţ i, de adevăr fug toţ i.” - Mihai Emines cu
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Creştin ortodox

Romano catolic

†Ss. Agaton, pp., †Ss. Agaton, pp., 
Grigore de Nyssa, ep. 
Paul primul Pustnic
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Str. Unirii, nr.16 Str. Unirii, nr.16 
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de liceul Tudor de liceul Tudor 

VladimirescuVladimirescu

Tel: 0767124776Tel: 0767124776

Euro           4,9273  -0,0201
Dolarul SUA                    4,6766  +0,0420
Gramul de aur                        268,9159  +0,4004 
Francul elveţian                         4,9963  +0,0226  
100 Yeni japonezi                     3,4271  +0,0062
Lira sterlină       5,7073  +0,0111 
Leva bulgărească      2,5161  +0,0010 
Leul moldovenesc                     0,2412  +0,0001     
100 Forinţi maghiari     1,1839  -0,0015
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Ca la noi, la nimeniCa la noi, la nimeni

Gafe și bâlbe la pensii

Primării conduse de viceprimari. 
A dat Guvernul în judecată

Trei localități din Gorj sunt conduse de vicepri-
mari, după ce doi primari au renunțat la funcție, iar 
un al treilea a suferit o condamnare penală definitivă 
pentru abuz în serviciu.

Guvernul ar fi trebuit să organizeze alegeri locale 
parțiale în aceste localități. Deputatul Ludovic Orban 
a anunțat că în procesul pe care l-a intentat Guver-
nului pentru că nu au fost organizate alegeri locale în 
peste 50 de localităţi, Curtea de Apel a stabilit primul 

termen de judecată în 6 februarie. 
„2023 începe cu o veste bună! De peste un an, Gu-

vernul refuză să organizeze alegeri locale în peste 50 de 
localităţi în care s-a vacantat funcţia de primar. Aceste 
comunităţi locale sunt conduse de oameni care nu au 
legitimitatea dată de votul cetăţenilor. Guvernul încalcă 
grav Constituţia, legile ţării şi cele mai elementare norme 
ale unei democraţii. 

Practic, Guvernul a interzis dreptul de vot pentru sute 
de mii de cetăţeni români, care sunt împiedicaţi să îşi 
aleagă primarul”, a anunțat Orban.

Potrivit Codului Administrativ, „data organizării alege-
rilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Gu-
vern”.

Primarul PNL din Logrești și-a dat demisia din funcție la 
sfârșitul lunii mai 2021. În august, anul trecut, primărița 
din Turceni și-a anunțat demisia, motivând că vrea să 
petreacă mai mult timp alături de familie. La scurt timp, 
Cristina Cilibiu a fost numită prefect de Gorj.

O situație mai aparte este la Vladimir, unde primarul 
Ion Ianăși a suferit o condamnare definitivă la 2 ani și 9 
luni de închisoare cu suspendare, pentru abuz în servi-
ciu, fiindu-i interzis să mai ocupe funcții publice vreme 
de doi ani.

I.I.

Motto: „Pensii românești. Une-
le nu se simt, altele-s nesimțite.”

Valeriu Butulescu
 

Aproape în fiecare an elec-
toral, partidele din Româ-
nia își umflă pieptul de 

aramă și promit recalcularea pen-
siilor spre a elimina, zic ele, dez-
echilibrele, și mai toate amenință 
că vor elimina pensiile speciale. Ei 
bine, dar mai degrabă rău, între 
anii electorali nu se petrece nimic 
din toate acestea. Pensiile speci-
ale nu sunt atinse nici măcar cu 
o floare, iar dezechilibrele dintre 
pensiile pe bază de contributivita-
te, evident, dar la muncă egală și 
la vechime în muncă la fel, rămân 
tot inegale!

Viața va fi și mai grea. O simțim 
pe pielea noastră. Specialiștii 
vin cu previziuni sumbre pentru 
2023, după ce prețurile au explo-
dat la începutul anului. Taxele și 
impozitele au crescut și ele, deși 
atât Partidul Social Democrat, cât 
și pretinsul Partid Național Libe-
ral afirmaseră exact contrariul!

GAFĂ INCREDIBILĂ, LA PEN-
SII. Taloanele de pensie au fost 
tipărite greșit. Așa că, bătrânii 
noștri – seniorii, cum îi place mi-
nistrului Muncii, Marius Budăi, să 
le zică în semn de suprem respect 
–, mai precis o mare parte dintre 
ei, vor primi bani mai puțini. Și 
este vorba de sute de mii de taloa-
ne de pensie tipărite eronat. Mul-
te taloane de pensie pentru luna 
ianuarie au fost, cum spuneam, 
tipărite greșit, drept pentru care 
sute de mii de pensionari vor pri-
mi luna aceasta mai puțini bani.

Taloanele tipărite greșit 
au în vedere decizia Curții 
Constituționale a României(CCR) 
privind neconstituționalitatea 
contribuțiilor de sănătate pen-
tru pensiile mai mari de 4.000 de 
lei. Asta întrucât, la data deciziei 

Curții, taloanele de pensie erau 
tipărite încă din 19 decembrie 
2022 pentru luna ianuarie a anu-
lui 2-23, deci sumele au fost deja 
reținute.

Astfel, cei cu pensii peste 
4.000 de lei, vor primi în luna ia-
nuarie mai puțini bani, deoare-
ce contribuția lor la Sănătate, de 
10%, a fost deja reținută. Potrivit 
deciziei CCR, nicio pensie aflată în 
plată, indiferent de natura ei, nu 
poate fi micșorată prin ordonanță 
de urgență.A fost vorba despre 
contribuția de 10% la Sănătate, 
introdusă de Guvern prin OUG 
pentru pensiile maimari de 4.000 
de lei. O astfel de decizie a Guvernului 
ar afecta dreptul la pensie acordat prin 
Constituție, astfel că pensia nu poate 
fi diminuată prin diverse contribuții 
impuse sau prin introducerea unui 
impozit.

GUVERNUL, ÎN CONTRATIMP CU 
CCR! Decizia CCR a fost dată pe data 
de 29 decembrie, drept pentru care 
nu a mai fost timp ca taloanele deja 
tipărite pentru luna ianuarie să fie 
refăcute. Potrivit ministrului Muncii, 
Marius Budăi, banii au fost trimiși în 
teritoriu înainte de adoptarea deciziei 
CCR, iar noile prevederi se vor aplica 
abia din luna februarie, când românii 
cu pensii ceva mai mari, adică de pes-
te 4.000 de lei, nu vor mai plăti 10% 
pentru contribuția la Sănătate.

Plata CASS pentru pensiile mai 
mari de 4.000 de lei este o măsură 
neconstituțională.

Guvernul stabilise, la finalul anu-
lui 2021, ca anumite categorii de pen-
sionari să plătească de la 1 ianuarie 
2023 o contribuție la asigurările de 
Sănătate.  La jumătatea lunii decem-
brie, Curtea a reținut că Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 130/2021 a 
diminuat cuantumul pensiei prin in-
stituirea unei contribuții la bugetul 
Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate.

Potrivit Constituției, „dispozițiile 

din legile și ordonanțele în vigoare, 
precum și cele din regulamente con-
statate ca nefiind constituționale, 
își încetează efectele la 45 de zile 
de la publicarea deciziei Curții 
Constituționale dacă, în acest in-
terval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pun de acord prevede-
rile neconstituționale cu dispozițiile 
Constituției. Pe durata acestui ter-
men, dispozițiile constatate ca fiind  
neconstituționale sunt suspendate 
de drept.”

ANOMALIE DATORATĂ PSD! 
Ciudat, Partidul Social Democrat 
a introdus în Parlament un proiect 
de lege pentru desființarae/anula-
rea unei contribuții de 5,1% la asi-
gurările de Sănătate pentru pensiile 
de până la 3.000 de lei. Proiectul a 
trecut tacit de Senat în 2022, dar 
nu și de Camera Deputaților care nu 
l-a introdus pe ordinea de zi. În felul 
acesta, Camera Deutaților îl va pu-
tea dezbate și aproba abia după în-
ceperea primei sesiuni parlamentare 
din acest an, adică după 1 februarie 
2023. Și chiar dacă apoi proiectul de 
lege va fi promulgat de președintele 
Iohannis, prevederea nu va intra în 
vigoare decât pentru anul 2024, în-
trucât acum nu este inclusă în Bu-
getul pe anul 2023!

ION PREDOȘANU
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Parlamentarul de 
Gorj, Cristi Rujan, 
anunță că 2023 in-

cepe cu creșteri de venituri 
pentru români. ,,Fidel promi-
siunilor făcute în campania 
electorală, PSD a acționat în 
cadrul Coaliției de guverna-
re având ca principal obiectiv 
susținerea categoriilor vulne-
rabile și asigurarea echității 
sociale într-un context eco-
nomic foarte dificil. Ca atare, 
măsurile de sprijin care au 
intrat în vigoare la începutul 
acestui an reprezintă doar în-
ceputul”, a menționat senato-
rul de Gorj. 

Este vorba despre creșterea 
salariului minim de la 2.550 
de lei la 3.000 de lei (+17,6%), 
despre creșterea salariilor 
bugetarilor cu 10%, fără însă 
a se depăși valorile din grila 
din Legea salarizării, stabili-
tă pentru anul 2022, despre 
creșterea salariului minim 

Senatorul Rujan: 2023 debutează Senatorul Rujan: 2023 debutează 
cu creșteri de venituricu creșteri de venituri

în construcții de la 3.000 de 
lei la 4.000 de lei și despre 
creșterea punctului de pensie 
de la 1.586 de lei la 1.785 de 
lei (+12,5%). 

Parlamentarul PSD 
menționează și despre 
creșterea pensiei minime de 
la 1.000 de lei la 1.125 de lei 
(+12,5%) și de sprijinul pen-
tru pensionarii cu venituri 
mici: 1.000 de lei anual pen-
tru cei cu pensia sub 1.500 
de lei; 800 de lei anual pentru 
cei cu pensia între 1.501 și 
2.000 de lei și 600 de lei pen-
tru cei cu pensia între 2.001 
și 3.000 de lei.

Rujan amintește și de aju-
torul de 1.400 de lei anual 
pentru energie, pentru pen-
sionarii cu pensia mai mică 
de 2.000 de lei și pentru 
persoanele cu dizabilități cu 
venituri sub 2.000 de lei, de 
creșterea alocațiilor pentru 
copii cu 5,1%, de majorarea 

cu 12,6% a indemnizației 
pentru creșterea copilului, 
aceasta urmând să crească 
de la 1.314 lei la 1.480 lei, 
de majorarea cu 12,6%: a 

alocațiilor pentru susținerea 
familiilor, a drepturilor pen-
tru copiii luați în plasament 
și a venitului minim garantat 
dar și de ridicarea cu 90% a 

pragului privind veniturile 
din pensie pentru pensionarii 
care pot beneficia de medica-
mente compensate.

A.S.

Problema apei potabile, în  perioada 
de vară, pentru localitățile aparținătoare 
Municipiului Motru este rezolvată, 

Un nou bazin de apă pentru  Un nou bazin de apă pentru  
municipiului Motru! municipiului Motru! 

anunță, la inceput de an, primarul Cos-
min Morega. ,,Finalizăm lucrările la ba-
zinul nr.2 de 500 mc.apă potabilă. Acum 

rezerva disponibilă pentru oraș  este de 
1000 mc. Zi de zi investim", a menționat 
edilul local convins că investiția este 

un bun necesar pentru comunitate.  
Investiția este realizată în zona Ploștina.

A.S.
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Începând cu 21 ianuarie, va fi  prezent 
din nou la Târgu-Jiu, Dr. Florin Bobircă, 
medic primar chirurg, specializat pe 

tratamentul cancerului de sân şi ganglion 
santinela. Vă aşteptăm pentru programări 

la numărul de telefon 0785292520 sau 
direct la Centrul Medical pentru Sanatate 

Umană, Aleea Pieţei, Nr.1, Târgu-Jiu, 
Tel: 0253.227.220 sau 0785.292.520.

Oamenii au venit și 
de la 5 dimineața 
pentru a fi siguri că 

sunt primii și că nu au ple-
cat degeaba de acasă, o parte 
din cei care au stat la coadă 
fiind printre cei care nu au 
mai prins nimic din ajutoare-
le la care sperau. În zorii zilei 
au fost temperaturi negative, 
iar la coadă majoritatea era 
formată din oameni în vârstă 
sau cu dizabilități. Aceștia au 
așteptat cu orele în speranța 
că în cele din urmă vor prin-
de „ceva”. Iar unii dintre cei 
care au apucat să primească 
o cutie cu alimente au măr-
turisit că nu au crezut o cli-
pă că vor ajunge „în față”. 
„Eu am ajuns la coadă pe la 
6 și jumătate și era deja coa-
dă cu zeci de oameni. Frig, nu 
mai spun, dar am stat și am 
așteptat. Când mă văzui acolo 
la prima ușă nu-mi venea să 
cred că am prins o cutie din 
asta. Am probleme de sănăta-
te, sunt în vârstă, am dureri la 
șold, stau doar într-un picior, 
dar pe frigul ăsta am răbdat 
și uite că n-am stat degeaba”, 
a mărturisit un gorjean fericit 
că prinsese cutia cu ajutoare 
alimentare. Alte persoane au 
venit la coadă și mai devreme 
ca el și au așteptat apoi ore 
bune pentru a putea intra în 

Coadă cu sute de târgujieni pentru alimentele Coadă cu sute de târgujieni pentru alimentele 
gratuite de la UE!gratuite de la UE!
Situație mai puțin întâlnită în municipiu la început de 
an, unde ieri dimineață sute de oameni s-au pus la coa-
dă, cu noaptea-n cap,  pentru a prinde ajutoarele ali-
mentare gratuite oferite de Uniunea Europeană. 

spațiul unde erau depozitate 
cutiile cu ajutoare. „Eu am 
fost aici la 6 fără un sfert și 
erau deja vreo 40 de oameni, 
dacă nu și mai mulți, că n-am 
stat să-i număr. Lumea știe 
că nu sunt suficiente ajutoa-
re și de asta a venit atât de 
devreme și se înghesuie aci 
la uși”, a spus o pensionară. 
Pe afișele de la ușile de acces 
erau precizări cu privire la dis-
tribuirea cutiilor cu ajutoare 
în limita stocurilor existente. 
Asta i-a determinat pe oameni 
să se așeze la cozi și să spe-
re până în ultima clipă că vor 
prinde un pachet. „La noi de 
ce se dau de abia acum, că în 
alte orașe s-au dat înainte de 
sărbători și au prins tare bine. 
Alții le-au și mâncat, iar noi ne 
înghesuim aici ca proștii, că își 
bat toți joc de noi”, a spus o fe-
meie de la coadă, la fel de su-
părată fiind și o prietenă de-a 
ei. „Noi luăm codița, că ce e 
mai bun rămâne la ei, la hoți. 
Am venit de la 7 și cu piciorul 
umflat. E bătaie de joc. Am 
probleme de sănătate, am lu-
crat 44 de ani și acum stau la 
mila ajutoarelor hoților ăstora 
și ce primesc? Ciuciu!”, a spus 
bătrâna. Cei mai supărați au 
fost nu cei cu pensii mici, ci 
cei cu diverse dizabilități, oa-
menilor fiindu-le foarte greu 

să stea la coadă în tempera-
turi scăzute. „Am handicap 
locomotor și am început să 
deger la picioare. Am defor-
mări, nu mă pot încplța bine, 
nu pot sta mult pe loc. Pe noi, 
care avem handicap, ne-au 
lăsat ultimii că prioritate au 
avut ăia puturoșii, care sunt 
la ajutoare și n-au lucrat o zi 
în viața lor”, a spus indignată 
o altă pensionară. Pachetele 
oferite de UE conțin diver-
se cantități de făină, zahăr, 
ulei, mălai, compot și conser-
ve, toate aceste produse fiind 
binevenite pentru oamenii 
mai nevoiași. Așa cum era de 
așteptat, nu toți cei care au 
stat la coadă au primit pa-
chetele cu ajutoare, reprezen-
tanta municipalității, Elena 
Crețan, explicând că din anul 
2020, prin hotărâre de gu-
vern, municipiul are alocate 
circa 1500 de pachete, dintre 

care jumătate merg direct la 
beneficiarii de ajutor social, 
iar restul ajung la persoane-
le cu dizabilități, care sunt 
însă în număr de peste 3000. 
„Suntem la a cincea tranșă, 
începând cu 2020 și până în 
prezent, și niciodată nu au 
ajuns pentru listele suplimen-
tare pe care se află persoane-
le cu dizabilități. Dumnealor 
sunt 3019 pe listele transmi-
se de DGASPC Gorj, iar nouă 
ne rămân, de regulă, undeva 
în jur de 700 de pachete. La 
nivelul municipiului au fost 
repartizate 1583 de pachete, 
iar ca destinatari finali și pri-
oritari sunt persoanele care 
se află în evidență  cu ajutor 
social, venitul minim garantat, 
și persoanele care beneficiază 
de alocație de susținere a fa-
miliei. Din totalul celor 1583 
am distribuit persoanelor din 
aceste categorii un număr de 
869 de pachete, iar din cele 
rămase se distribuie către 
persoanele cu dizabilități sau 
alte persoane aflate în situații 
de vulnerabilitate. De această 

dată au rămas 714 pachete 
pentru aceste persoane, iar 
pe liste dumnealor sunt 3019. 
La fiecare tranșă de ajutoare 
numărul pachetelor a fost in-
suficient deoarece nu se poate 
modifica numărul de 1583”, 
a explicat reprezentanta 
municipalității. 

La terminarea pachetelor 
la coadă se mai aflau câteva 
zeci de persoane. Cele mai 
multe au înțeles că s-au ter-
minat stocurile și au plecat 
acasă, altele au forțat intra-
rea și au cerut să discute cu 
cei de la primăriei, lucru care 
s-a și întîmplat. Pentru că 
erau oameni în vârstă, chiar 
și necăjiți de soartă, au fost 
lăsați să intre în spațiile goale 
și să se convingă de faptul că 
stocurile s-au epuizat. După 
discuții cei care au tremurat 
degeaba la coadă au plecat 
acasă și mai supărați decât 
au venit, cu speranța că poa-
te la următoarea tranșă li se 
va face și lor parte de un ast-
fel de pachet cu alimente.

 GELU IONESCU
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,,Eu am un crez al meu: ultimul care trebuie satisfăcut este ,,Eu am un crez al meu: ultimul care trebuie satisfăcut este 
investitorul! Atunci, te uiţi şi vezi ceea ce ai făcut bine sau investitorul! Atunci, te uiţi şi vezi ceea ce ai făcut bine sau 
mai puţin bine. Să ne uităm la partea plină a paharului”!mai puţin bine. Să ne uităm la partea plină a paharului”!

Educaţia…şi Lecţia de viaţă!Educaţia…şi Lecţia de viaţă!
Interviu cu domnul Inginer informatician, Bebe-Viorel IONICĂ, Director 
General al Centrului de Calcul Gorj şi al Ziarului «GORJEANUL», fost 
ministru secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor

-V.G. Domnule director, n-am di-
alogat de mai multă vreme şi parcă 
mi-era dor de un interviu! Şi, chiar 
dacă îmi spuneaţi anterior că pe oa-
meni îi mai determină şi  vărsta, ca 
să se manifeste vizibil, pe dumnea-
voastră, la începutul anului 2023, 
vă regăsesc plin de dinamism şi de 
preocupări interesante!

-B.V.I. Da, plin de dinamism, pen-
tru că vin la treabă, ca să nu stau aca-
să, fără muncă!

-V.G. Ar fi multe de spus despre 
muncă în societatea românească de 
astăzi!

-B.V.I. Ştiţi cum e munca, te însu-
fleţeşte, că dacă tot vii la treabă, devii 
activ, ca să duci la bun sfârşit ceea ce 
faci.

-V.G. Cum vă regăsiţi în vremuri-
le acestea frământate?

-B.V.I. În ultimii ani sunt din ce în 
ce mai conectat la foarte multe pro-
iecte pe care le coordonez şi le supra-
veghez, pentru că am un angajament 
la aceste proiecte, până în decembrie 
2023 şi apoi să vedem ce va mai fi şi 
în 2024, aşa că nu am timp de stat 
degeaba.

,,Am făcut politică adevărată, 
atunci când am avut o funcţie 
politică importantă”

-V.G. Mai «cochetaţi» cu politi-
ca?

-B.V.I. Nu am «cochetat», ci, am fă-
cut politică adevărată, atunci când am 
avut o funcţie politică importantă.

-V.G. Nu cred că aţi «divorţat» 
iremediabil de această «slăbiciune», 
pentru că marele filosof grec, Aris-
totel, spunea că cea mai interesan-
tă este politica celor care spun că 
nu fac politică!

-B.V.I. Sunt anumite lucruri de 
care nu poţi să «divorţezi», ca să fo-
losesc termenul dumneavoastră dar, 
nu mai activez la modul vizibil, ca să 
spun aşa.

-V.G. Dar, prin ceea ce faceţi, 
cred că sunteţi un om vizibil şi, în 
același timp,  discret.

-B.V.I. Sunt foarte prins în proiec-
tele pe care le manageriez, pentru că 
am destul de multe proiecte în care 
m-am implicat şi care se adresează 
arealului Olteniei, deci, sunt imple-
mentate în cele cinci judeţe ale Olte-
niei, 

-V.G. Sunteţi mulţumit de modul 
cum se derulează aceste proiecte?

-B.V.I. Doresc mult ca aceste pro-
iecte să fie bine apreciate şi asumate 
de către finanţatori, de către investi-
tori, pentru că e vorba despre fonduri 
europene şi trebuie să mă implic în 
aceste lucruri care ţin de anumite di-
recţii de dezvoltare în viitor.

-V.G. Repet întrebarea, sunteţi 
mulţumit de modul cum decurg 
aceste proiecte?

-B.V.I. Da, pentru că aceste pro-
iecte realizate, îţi aduc şi satisfacţie şi 
pentru că ele se materializează în dife-
rite obiective concrete.

-V.G. Aveţi sentimentul unei îm-
pliniri profesionale şi mai ales al 
unei împliniri ca om?

-B.V.I. Am sentimentul că sunt 
util, un aspect pe care, din păcate, nu 
prea îl mai întâlnim în politică, în ul-
timul timp.

-V.G. Faceţi ce faceţi şi tot la po-
litică vă e gândul, dar sensul politi-
cii pe care îl avea în vedere acelaşi 
Aristotel, adică, a fi un om al cetă-
ţii, mi se pare adecvat unui om ca 
dumneavoastră!

-B.V.I. Deci, a fi un om necesar şi 
folositor cetăţii este o datorie cetăţe-
nească.

-V.G. Eu cred că aveţi senzaţia că 
sunteţi un om necesar prin tot ceea 
ce faceţi şi mai ales prin modul în 
care gândiţi multe lucruri din ziua 
de astăzi.

-B.V.I. Acolo unde ai senzaţia că nu 
eşti necesar, nu are rost să te duci.

-V.G. Sunteţi atât e necesar în-
cât conduceţi şi Ziarul «Gorjeanul», 
pe un drum care îl face atractiv şi 
interesant în rândul gorjenilor, aşa 
că…

-B.V.I. Vrând-nevrând, trebuie să 
fac şi acest lucru, pentru că trebuie să 
fiu activ, aşa cum spuneam, să dăm 
informaţii şi comentarii interesante 
gorjenilor.

-V.G. Aveţi un criteriu esenţial 
pentru a fi luat în consideraţie?

-B.V.I. Da, avem abonaţi şi acesta 
mi se pare că este «barometrul» ziaru-
lui nostru, faptul că este solicitat şi 
citit în tot judeţul Gorj!

-V.G. Deci, aveţi o satisfacţie 
prin care vă afirmaţi în viaţa publi-
că, aşa este?

-B.V.I. Cred că satisfacţia şi bucu-
ria noastră priveşte şi faptul că, an de 
an, avem cititori care rămân fideli zia-
rului, în jur de 1.300 – 1.500 de abo-
naţi, din rândul tuturor categoriilor 
sociale.

,,Am fost şi sunt întotdeauna pentru 
evocarea marilor personalităţi ale 
Gorjului”! 

-V.G. Să ştiţi că la o manifestare 
legată de festivitatea dezvelirii bus-
tului Învăţătorului Ion Popescu, de 
la Bărbăteşti, din această toamnă, 
oamenii au fost încântaţi de faptul 
că manifestarea va fi evocată în pa-
ginile Ziarului «Gorjeanul», chiar şi 
fostul meu coleg de liceu, Ion Lon-
gin Popescu, care este redactor la 
«Formula A.S.» şi doctorul Cornel 
Munteanu, i-am simţit pe deplin sa-
tisfăcuţi că ziarul de suflet al gorje-
nilor nu îi uită niciodată, deoarece, 
prin intermediul «Gorjeanului» devi-
ne vizibilă şi auzită pledoaria dom-
nului doctor Cornel Munteanu ca 
Spitalului din Târgu-Jiu să i se dea 
numele marelui şi prestigiosului 
medic, om politic şi adevărat «teza-
ur» al bogăţiei spirituale a Gorjului, 
dr. Nicolae Hasnaş!

 -B.V.I. Am fost şi sunt întotdeauna 
pentru evocarea marilor personalităţi 

ale Gorjului, aşa cum sunt un promo-
tor al ideilor patriotismului şi chiar al 
spiritului de solidaritate, de pildă, cu 
Ucraina şi cu poporul acestei ţări

-V.G. E un spirit de solidaritate 
pe care nu îl manifestăm numai noi, 
românii!

-B.V.I. Evident, pentru că toată 
lumea civilizată manifestă o astfel de 
solidaritate, ca să arătăm prin ceea ce 
trece acest popor, cu copii fără părinţi, 
cu mulţi refugiaţi! 

-V.G. Cum îl regăsiţi pe omul gor-
jean de astăzi, ca trăitor în aceste 
vremuri cu atâtea crize, cu atâta 
sărăcie şi cu atâta frică de ziua de 
mâine?

-B.V.I. Nu prea mai am contacte di-
recte cu oamenii pentru a discuta ast-
fel de probleme, ca să-mi dau seama şi 
mai bine, pentru a vă da un răspuns 
adecvat. Cred că sunt probleme acute 
legate de creşterea preţurilor la pro-
dusele de strictă utilitate, la alimente, 
la combustibil. Parcă totul a fost ca 
la o comandă de la un for mondial şi 
ne-am trezit deodată că toate au scă-
pat de sub control şi nu se mai poa-
te interveni pentru a remedia situaţia 
creată! Mai ales pentru persoanele în 
vârstă, problemele sunt dramatice! 

-V.G. Ce trebuie făcut, domnule 
ministru? 

-B.V.I. Pentru copiii fără posiblităţi 
materiale o să fie mai greu şi îmi dau 
seama că trebuie făcut ceva din partea 
guvernanţilor, la «coşul zilnic» al fami-
liilor nevoiaşe. Am ajuns chiar la o cri-
ză a forţei de muncă pe care aş numi-o 
«cu calificare», prin trauma unor per-
soane cu expertiză în activitate.

-V.G. Pentru anul recent înche-
iat, care consideraţi că este bilanţul 
activităţii dumneavoastră şi al in-
stituţiilor pe care le conduceţi?

-B.V.I. A mers bine şi pot vorbi des-
pre un bilanţ excepţional. Aş mai vrea 
să adaug faptul că nu a fost nici un 
an în care să mergem mai puţin bine 
decât în anul precedent, pentru că mă 
ocup de această activitate de aproape 
40 de ani. 

-V.G. Deci, un bilanţ pozitiv al 

activităţii dumneavoastră şi al com-
paniilor pe care le conduceţi!

-B.V.I.  Da, desigur, pentru că nu 
am avut niciodată stagnare sau re-
gres. 

-V.G. Acesta este rezultatul unui 
management performant?

-B.V.I. Nu neapărat performant, ci, 
mai degrabă echilibrat, adică, un ma-
nagement de bun simţ, care să echi-
libreze lucrurile, cu oportunităţi, în 
primul rând pentru oamenii care des-
făşoară activitatea la noi, ca şi pentru 
beneficiari, pentru furnizorii de utili-
tăţi. 

-V.G. Aveţi un crez mai deosebit 
în activitatea managerială?

-B.V.I. Eu am un crez al meu: ulti-
mul care trebuie satisfăcut este inves-
titorul! Dacă totul s-a achitat, atunci 
te uiţi şi vezi ceea ce ai făcut bine sau 
mai puţin bine! E bine să ne uităm la 
partea plină a paharului.

-V.G. Care sunt priorităţile dum-
nevoastră în anul care abia a înce-
put?

-B.V.I. Avem proiecte pe care le 
continuăm în relaţionarea cu benefia-
ciarii noştri şi vreau să le mulţumesc 
partenerilor care sunt şi care vor veni 
în continuare. Aceştia cred în noi, 
pentru că avem parteneri de 15-20 de 
ani de zile.   

-V.G. Apropiindu-ne de finalul di-
alogului nostru, îmi exprim speran-
ţa că ne vom mai întâlni la un viitor 
interviu, poate chiar la mai multe, 
pentru că aveţi întotdeauna ceva 
important de spus pentru gorjeni, 
pentru toţi cei care vă cunosc şi vă 
respectă!

-B.V.I. Eu vă mulţumesc pentru tot 
ceea ce faceţi şi scrieţi pentru «Gorjea-
nul», pentru noi, pentru firma noas-
tră! Dumneavoastră sunteţi un om de-
osebit, un om de excepţie, de aceea, vă 
mulţumim şi vă dorim LA MULŢI ANI! 

-V.G. Domnule Director şi dom-
nule ministru, multă sănătate pen-
tru dumneavoastră şi pentru toţi 
cei dragi! LA MULŢI ANI!

Profesor dr. VASILE GOGONEA
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Agricultura pe înțelesul tuturorAgricultura pe înțelesul tuturor

Realizăm tot mai des și tot mai intens că 
„obrazul subțire cu cheltuială se ține”, 
a se înțelege desigur - menținerea sănătății 

corpului nostru, și ne dăm seama din ce în ce mai 
des că practic s-a făcut exces, mare păcat, de pro-
duse farmaceutice de origine chimică, desigur mai 
eficiente decât cele naturale și tradiționale, care 
acum îți arată mai mereu efectele secundare, care 
nu sunt puține, și din păcate, nici ușor de contra-
carat. Cum de obicei „cui pe cui se scoate” asta 
presupune consumarea altor preparate farmaceu-
tice, desigur tot de natură chimică, artificială, care 
încarcă și mai mult nota de plată, nu că nu ar fi 
excesiv de încărcată de celebra „criză energetică” 
indusă de „iluminati” și aplicată cu exces de zel 
de „guvernanții marionete” cu care singuri ne-am 
pricopsit acceptând ca votul unui profesor, medic, 
inginer, să aibă aceeași greutate și valoare cu cel 
acordat de  „boschetarii” omniprezenți la urne, 
pentru o jumătate de vodcă. Dar, să lăsăm politica 
să-și ardă gazul ei și să revenim la grădina familială 
care este destul de mică și nu reclamă efort prea 
mare pentru întreținere. Oricât de mică ar fi aceasta, 
este loc pentru mai mulți arbuști fructiferi care, pe 
lângă faptul că sunt estetici, frumoși, sunt și estrem 
de folositori și, pe deasupra, și puțin pretențioși la 
agrotehnică, deci reclamă eforturi financiare și fizi-
ce minime. Mama natură a avut înțelepciunea de a 
crea pentru fiecare disfuncțiune a organismelor vii, 
deci și a corpului omenesc, măsuri de contracarare 
atât în regnul animal, dar mai ales în cel vegetal. 
Desigur, nu am în vedere celebrii viermi, lăcustele și 
alte „minunății” pe care caută să ni le bage pe gât 
celebrul guvern mondial. Iată ce ne pune la îndemâ-
nă mama natură românească:

1 - Afinul – ne este folositor prin frunzele sale în 
ceai aperitiv, diuretic și pentru îmbunătățirea vede-
rii nocturne iar afinele, niște bace sferice de 5 – 6 
mm diametru și de culoare albastru-închis până la 
albastru-maroniu, în afară de afinată, gem, suc, si-
rop, oțet sau în preparate de cofetărie, se pot consu-
ma ca atare sau congelate și prin conținutul în ta-
ninuri, mirtilină, hidrochinonă, betacaroten, acizii 
citric, lactic, maleic, oxalic, succinic etc, vitaminele 
A și C, au proprietăți antibacteriene, antidiareice, 
antioxidante, astringente, îmbunătățesc flora gas-
trică, reglează zahărul în sânge, combat enterocoli-
tele, parazitozele intestinale, inflamațiile aparatului 
urinar, reumatismul, guta, ulcerațiile cronice. Se 
crede că oțetul de afine combate boala  Alzheimer, 
amnezia, degenerarea cognitivă și alte afecțiuni aso-
ciate bătrâneții. 

2 - Agrișul – prin faptul că este posesorul unor 
țepi agresivi poate fi folosit la constituirea garduri-
lor de protecție foarte eficiente, iar agrișele, aceste 
bace false de culoare galbenă, roșie sau verde, lu-
cioase sau acoperite cu perișori fini, prin conținutul 
lor în acid, malic, tartric, vitaminele A, B, C, P, săruri 
minerale de calciu, fier, fosfor, iod, magneziu, man-
gan, potasiu, zinc, fibre nutritive și valoare energeti-
că redusă (50 kcal/100 gr fructe) au efecte în atonie 
digestivă, bolile ficatului, constipație, inapetență 
alimentară, detoxifierea organismului, hipertensiu-
ne artificială, obezitate, reumatism, gută, artroze, li-
tiază și infecții urinare, astm, convalescență, diaree, 
dureri în gât, leucoree și alte afecțiuni ale corpului 
nostru.

3 - Alunul – este valoros pentru noi prin toa-
tă partea aeriană a plantei. Lemnul - este folosit 
în artă, medicină, coaja - în industria coloranților 
sau pentru efectul febrifug și antimalarie, mugu-
rii - în gemoterapie, frunzele - ca vasoconstrictor, 
antihemoroidic, antidermatos cranian, antibac-
terian, antiinfecțios, antidiareic, antiinflamator, 
cicatrizant, depurativ etc, atât ca ceai cât și ca 
compresii. Alunele – socotite de chinezi „nucile 
longevității”  conțin: azotați, vitaminele A, B, E, 
săruri minerale de calciu, fosfor, magneziu, potasiu, 
fier, cupru, sulf, sodiu, grăsimi, zaharuri, proteine, 
fibre alimentare, acid folic și au efect depurativ, 
fertilizant, astringent, nutritiv, energizant (100 de 
grame conțin 690 kcal), digestiv, vermifug (alungă 
tenia), vasoconstrictor, tonifiant, antisclerozic, su-
dorific etc și se recomandă în caz de colici nefritici, 
afecțiuni circulatorii, pentru creștere și dezvoltare, 
în caz de varice, litiază urinară, diabet, tuberculoză 
pulmonară etc, atât consumate ca atare (întregi sau 
măcinate și amestecate cu miere) cât și în preparate 
de cofetărie ca nuga, creme, ciocolată, torturi, ru-
lade, cozonaci. Sunt indicate și copiilor în creștere 

Pledoarie pentru cultura arbuștilor fructiferi în grădinile familiale (I)

sau debili, bătrânilor. Măcinate și în amestec cu 
miere combat tusea cronică și facilitează eliminarea 
flegmei. Consumul de alune este contraindicat doar 
alergicilor la aceste fructe. 

4 - Căpșunul – găsește condiții bune de cul-
tură în fiecare grădină familială și n-ar trebui să 
lipsească din acestea  deoarece căpșunele - conțin 
multe zaharuri, săruri minerale de potasiu, fosfor, 
calciu, magneziu, fier, sodiu, vitaminele A, B, C, E, 
acid salicilic, elagic, pantotenic, proteine, flavono-
izi, uleiuri volatile, taninuri, polifenoli, antioxidanți 
și au proprietăți de stimulare a imunității natura-
le, a aparatului hepatic, reglare a tensiunii arteri-
ale, de remineralizare a organismului, detoxifiere, 
reducere a colesterolului din sânge, bacterioactive, 
de menținere a elsticității vaselor sanguine, de asi-
gurare a bunei funcționări a inimii, de combatere 
a osteoporozei, anemiei, de tonifiere a sistemului 
nervos, în anemii, insomnia, astenii, antiinflama-
tor, în artrită, astm, ateroscleroză. Ele se pot consu-
ma proaspete sau în preparate culinare, congelate 
etc. Diabeticii și copiii mici trebuie să consume cu 
prudență aceste fructe căci dau complicații, urtica-
rie la copii, etc. Pentru copiii mici cel mai potrivit 
este ca aceste fructe să fie consumate sub formă de 
spumă cu frișcă sau smântână.

5 - Cătina albă – supranumită și gjnseng ro-
mânesc, este un arbust fructifer foarte utilă și ca 
plantă în combaterea eroziunii și alunecării solu-
lui sau la construirea de garduri de protecție vii, 
practic impenetrabile datorită agresiunii spinilor. 
Fructele cătinei, bacele - conțin peste 150 de 
principii active, dintre care 18 aminoacizi esențiali 
pentru viață, de două ori mai multă vitamina C de-
cât măceșele și de zece ori mai multă decât lămâile, 
vitaminele A, B, C, D, E, F, K, P, PP, săruri minerale 
de calciu, fosfor, magneziu, mangan, potasiu, fier, 
sodiu, uleiuri complexe, acizi grași esențiali, zaha-
ruri, pectide, polifenoli, tananți, flavonoide , celulo-
ză, proteine, acid hepatodecanoic, erucic, succinic, 
malic, maleic, oleic, linoleic, linolenic, pantotenic, 
ascorbic, folic, clorogenic, cafeic, alți acizi grași 
polinesaturați, betacaroten, licopen, criptoxantină, 
zeaxantină, teraxantină, fitofluină, tocoferoli, fitost-
eroli, carotenoide, lecitină, inozitol, antioxidanți și 
altele. De aceea fructele de cătină au efect tonifiant 
general, vitaminizant, preventiv în răceală, în bolile 
de ficat, antioxidant, antiinflamator, antitumoral, 
nutrient, energizant, antialergenic, hepatoprotector, 
antitoxic, regenerant, protector contra radiațiilor 
cosmice fiind incluse în hrana cosmonauților, avi-
atorilor, submariniștilor. Cătina este recomandată 
în bolile cardiovasculare, anemii, leucemii, artroze, 
poliartrite, boli de ficat, ulcer, diabet, dermatite, ne-
uropatii, depresii, pentru regenerarea membrane 
celulare, întărirea imunității, optimizarea greutății, 
îmbunătățirea vederii, menținerea sănătății păru-
lui, pielii și a țesuturilor, prevenirea infecțiilor res-
piratorii, grăbirea vindecării în caz de răceală, gripă, 
alungarea oboselii, scurtarea convalescenței, ca to-
nifiant general, antioxidant, antiinflamator, antito-

xic, antialergic, antidegenerativ, antimutagenic, în 
ulcerații cutanate, stomatite, sângerări nazale, leu-
cemii, sarcoame, cancer digestiv, uterin sau de sân. 
Cătina poate fi consumată ca atare, dar în amestec 
cu miere căci este foarte acră, sau congelată, prepa-
rată ca suc, sirop, infuzie, tinctură, peltea, gem etc. 
Se utilizează și frunzele, mugurii. 

6 - Coacăzul – este un arbust fructifer decorativ 
prin el însuși, dar și odorizant al mediului prin ule-
iurile volatile pe care le degajă, mai ales în perioada 
de coacere a fructelor, dar și în toată perioada de 
vegetație activă. Coacăzele – conțin: taninuri, rute-
zide, vitaminele B, C, P, PP, 56 kcal/100 gr, uleiuri 
volatile verzi (terpene), acid citric, malic, antociani, 
pectine, zaharuri, flavonoizi, cvercetol, camferol, 
săruri minerale de calciu, fier, potasiu, fosfor, fi-
bre digestive. Au efecte benefice în cazuri de scor-
but, înțepături de insecte, dureri în gât, gingivite, 
scarlatină, dermatite, acnee, pecingine, favorizează 
creșterea copiilor - elixirul tinereții. Se consumă 
ca atare, congelate, deshidratate sau sub formă de 
suc, sirop, jeleu, marmeladă și au efect tonic gene-
ral, vitaminizant, remineralizant, în surmenaj, ane-
mie, deficit de fier ș a. Florile se folosesc în indus-
tria parfumurilor, iar frunzele au efect diuretic, în 
afecțiunile cardiace, reumatism, gută, în disfuncții 
renale, întăresc oasele și dinții, au rol detoxifiant, 
în curele de slăbire, depurative, în stomatite, anti-
diareic, astringent, hipotensiv, cicatrizant, aperitiv, 
răcoritor, vermifug. Se cultivă în varietăți de coacăz 
negru (cea mai răspândită varietate), roșu sau alb, 
fiecare dintre ele având avantaje în anumite direcții 
de utilizare față de celelalte. Să nu pierdem din ve-
dere însă că „vinul de coacăze negre” este util 
cardiacilor.

7 - Cornul – este un arbust mai rar prezent prin 
grădinile noaste dar nu lipsit de importanță. Dimpo-
trivă, de la el se folosesc atât fructele cât și lemnul 
sau scoarța. Coarnele – conțin: vitaminele B1, C, E, 
K, PP, săruri minerale, zaharuri, tanin, pectine, acizi 
organici, fitoncide, proteine, celuloză. Se pot con-
suma ca atare, dar mai puțin datorită astringenței 
lor, sau sub formă de gem, marmeladă, lichior, pas-
tă, sosuri, compot, dulceață, sirop, magiun și au 
efecte în dermatite, ulcere, hematoame, hemoroizi, 
eczeme, ascaridioze, pentru tonifierea rinichilor, în 
combaterea diareii, enteritelor, enterocolitelor, a he-
moragiilor nazale, febrei, răcelii, gripelor. Lemnul 
- de corn este greu, nu plutește pe apă, rezistent, 
compact și se folosește la confecționarea obiectelor 
de artizanat, a săgeților, arcurilor, sulițelor, bas-
toanelor, a mânerelor de săbii, cuțite. Scoarța - se 
folosește la obținerea unei vopsele ecologice roșii. 
Turcii își vopseau cu ea fesurile și căciulile pe vre-
muri. Cornul poate fi condus sub formă de tufă sau 
cu coroană voluminoasă pe trunchi normal (soiurile 
mai viguroase).

8 - Dafinul, laurul – este un arbust aromatic 
care se poate crește atât în ghivece, ca plantă de 
apartament, dar și în grădină, în locuri mai ferite 
de curenții de aer, de la care se utilizează frunze-
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le. Frunzele de dafin - culese vara de pe ramuri-
le tinere și apoi uscate se pot folosi în gastronomie 
la aromatizarea diverselor preparate, sau ca infu-
zie, căci conțin cam 3% ulei esențial, din care 70% 
este cineol. Acest ulei se mai găsește și în fructe, 
care mai conțin și acid lauric, ulei palmitic și linole-
ic ceea ce face ca el să aibă proprietăți antiseptice, 
antifungice, stimulatoare. Uleiul lor este un exce-
lent unguent pentru durerile reumatismale, luxații, 
vânătăi dar ajută și la vindecarea ulcerațiilor buca-
le și a inflamațiilor. Indicații privind utilizarea 
frunzelor – în indigestii, balonări, răceală și gripă, 
laringite, bronșite, astm și tuse, la ameliorarea du-
rerilor menstruale, pentru menținerea părului fru-
mos și sănătos, pentru sănătatea inimii, alungarea 
insectelor prin ungerea pielii cu o pastă din frunze 
de dafin măcinate și ulei alimentar, febră, sinuzi-
te, reumatism, viroze respiratorii, vomă, afecțiuni 
renale și hepatice, anorexie, depresie, nervozitate, 
combate mătreața și multe alte afecțiuni și stări 
anormale de sănătate. Administrarea: În tratarea 
afecțiunilor gastrice se folosește infuzia (10 – 15 gr 
frunze uscate în 1 l apă clocotită, infuzate 10 minu-
te) apoi filtrate, se beau 2 – 3 căni/zi; în afecțiunile 
bucale (1 picătură ulei esențial de dafin în 10 ml 
ulei de măsline) clătind gura cu el de 3 – 4 ori/zi; iar 
în reumatism și dureri generalizate, ca unt de dafin 
aplicat pe zona afectată de 2 – 3 ori/zi. Precauții 
și contraindicații: uzul extern poate provoca unor 
persoane reacții alergice, dermatite și este nereco-
mandat femeilor gravide sau care alăptează, copiilor 
mici, diabeticilor căci poate crește glicemia, precum 
și cu 2 săptămâni înainte de operații chirurgicale 
deoarece în combinație cu anestezicele poate crea 
probleme pacienților.  În gastronomie: la prepara-
rea sarmalelor, sosurilor roșii, chiar și în supe căci 
stimulează digestia și au impact puternic asupra 
aparatului gastrointestinal, dau savoare mâncăru-
rilor.

9 – Goji - Este un arbust cu talie mică, rar atinge 
2 m înălțime, originar din Tibet, care se poate con-
duce ca tufă sau pom, ale cărui fructe se folosesc 
în alimentație dar și în industria medicamentelor, 
alături de frunze. Este puțin pretențios la condițiile 
de sol, dar cele mai bune sunt totuși solurile rea-
văne, de tip argilos, argilo-lutos, nisipos, însorite, 
cu pantă nord-sudică și pH slab acid – slab basic. 
Trăiește peste 25 de ani, se recoltează în luna iulie 
și se înmulțește prin răsad din semințe semănate 
în aprilie și produs in aceeași tehnologie ca și răsa-
dul de legume. În câmp se plantează în primăvara 
următoare, bine fortificat, în scheme de 2,0 – 2,5 
x 1,5 – 2,0 m condus ca tufă sau 1,5 x 1,0 con-
dus pe trunchi scund și coroană globuloasă rare-
fiată, cu 2 – 3 etaje distanțate la 40 – 60 cm, cu 
aspect de baldachin, precum și în garduri fructife-
re aplatizate, pe spalier. În primul an are nevoie de 
tutore pentru fortificarea trunchiului și a primelor 
ramuri, de scurtarea ramurilor pentru stimularea 
ramificării. Mai există și specia Lycium chinense 
– goji chinezesc – ale cărui fructe sunt amare și 
consumate în exces pot fi chiar toxice. Deosebirea 
între cele două specii constă în aceea că frunzele 
de goji tibetan sunt mari, groase, mai grele decât 
cele de goji chinezesc. Goji tibetan fructifică mult, 
abundent, fructe mari, gustoase, dulci, cu semințe 
mici, comestibile, iar cel chinezesc fructifică puțin, 
fructe mici,  amare, cu semințe mari, pulpă puțină. 
Florile de goji tibetan sunt mai mici decât cele de 
goji chinezesc. Materialul biologic este notat B1, 
B2, BUA, B4/10 - cel tibetan și AS, S, C9, Zong 
- cel chinezesc. Fructele – conțin vitaminele A, B, 
C, E,  acizi grași nesaturați, antioxidanți (cel mai 
mare conținut de antioxidanti din natură), săruri 
minerale de seleniu, germaniu care stimulează 
producția de interferon în lupta cu cancerul, car-
bon, calciu, fier, potasiu, magneziu, betacaroten, 
licopen, luteină, polizaharide, 18 aminoacizi dintre 
care 11 esențiali, antioxidanți, fibre digestive, zea-
xantină, fitosteroli, fenoli. Are efect major în redu-
cerea riscului de orbire, degenerescență, antistres, 
ateroscleroză vasculară, alergii, parodontoze, viroze 
respiratorii recurente, sterilitate, în îmbunătățirea 
memoriei, reducerea colesterolului și a trigliceride-
lor, reducerea oboselii, întărirea imunității, reduce-
rea riscului de cancer, protejarea pielii, menținerea 
acuității vizuale nocturne, în boli cardiovasculare, 
palpitații, aritmii, hipertensiune arterială, detoxi-
fiere, energizare, în curele de slăbire, în apărarea 
contra radiațiilor cosmice și solare, a radicalilor li-
beri, curăță porii în profunzime, combate petele de 
pe piele, acneea, accelerează vindecarea rănilor, 
îmbunătățește performanțele sexuale. Consumul 
de goji este contraindicat celor aflați în trata-
ment de susținere a sângelui, alergicilor la po-
len, celor cu afecțiuni renale, căci pot favoriza 
litiaza renală, gravidelor căci împiedică fixa-
rea calciului în oase. Se cultivă mult în China și 
se folosesc în consum și ca fructe proaspete, dar 

mai ales ca fructe uscate, în salate, pilaf, suc, ceai, 
prăjituri, supe, la prepararea vinului de goji. Se pot 
consuma până la 100 gr zilnic. O plantă produce 
anual cel puțin 2 kg fructe uscate la un randament 
de 4,370 kg fructe crude pentru 1 kg fructe uscate, 
sau 3 – 4 to fructe uscate / ha. Acum 1 kg de goji 
uscate se vânde cu 40 – 70 lei.  Cel mai cunoscut 
soi de goji tibetan este Ninxia NQ 1 - soi pitic (60 
– 90 cm), cu maturarea fructelor în luna octombrie, 
se poate planta în gard roditor la 40 – 60 cm între 
plante, palisat sau tutorat. Cinci - șapte asemenea 
plante sunt suficiente pentru o familie. 

10 - Kiwi – este un arbust unisexuat dioic recent 
introdus în cultură la noi, ca urmare a aclimatizării 
unor soiuri aduse din China unde i se mai spune 
strugurele gâștei, agriș chinezesc sau piersică-
căpșună, iar cu numele kiwi a fost botezat în Noua 
Zeelandă, deoarece fructul său seamănă cu pasărea 
cu același nume, emblemă națională a acestei țări. 
Fructele – conțin: de 10 ori mai multă vitamina C 
decât portocalele, provitamina A, vitaminele B3, 
B6, B9, E, K, enzime, acizi organici, fibre digesti-
ve, săruri minerale de cupru, potasiu, calciu, fier, 
selenium, zinc, luteină, acid folic, polifenoli, carote-
noizi, flavonoide, zaharuri, arginină, zeaxantină etc. 
Au acțiune antioxidantă, antiinflamatoare, protec-
toare cardiovasculare, de reglare a tensiunii arteri-
ale, de prevenire a îmbătrânirii, scădere a colestero-
lului rău, împiedică formarea și depunerea de plăci 
ateron pe pereții vaselor sanguine, antitrombolică, 
anticoagulantă, protectoare a sistemului nervos 
etc. Sunt indicate în afecțiuni cardiovasculare, tul-
burări de dinamică sexuală, sterilitate masculină, 
de prevenire a apariției de defecte în creșterea cre-
ierului bebelușilor, în combaterea radicalilor liberi, 
îmbunătățirea sistemului imunitar, au efect purga-
tiv, detoxifiant, de prevenire a constipației, de com-
batere a glaucomului și cataractei, de prevenire a 
distrugerii AND-ului, anticanceros, de combatere 
a maculării degenerative a pielii, în cure de slăbi-
re, măști pentru tenul gras, curățirea feței. Nu se 
folosesc în cocktailuri cu lapte deoarece conțin o 
enzimă care provoacă coagularea acestuia, și nici 
în hrana copiilor sub un an. O plantă femelă poate 
produce 30 – 60 kg fructe anual, care se vând ușor 
cu un euro/kg. Acest arbust se poate conduce ușor 
sub formă de gard fructifer, pe trunchi înalt de 2 
m sub formă de pergolă în formă de „T” cu brațele 
laterale de 1,5 m lungime.

 
Cuvintele dulci pe nimeni n-au 

îmbolnăvit de diabet.     Ion VELICAN

11 - Lămâiul de apartament – este un arbust 
„sempervirens”, verde tot timpul anului, care la 
noi se poate crește numai ca plantă de apartament, 
în ghiveci, dar nu-i niciun impediment căci bine 
condus și îngrijit umple încăperea de parfum, iar 
coroana sa poate conține permanent flori și fructe 
în toate stadiile de creștere și dezvoltare. . Fructele 
au forme și mărimi diferite, în funcție de soi, iar cele 
sălbatice sunt mai mici, cu mai multe semințe, până 
la 35, în timp ce fructele pomilor altoiți conțin doar 
1 – 3 semințe. De la legarea fructelor la coacere trec 
180 – 220 de zile, uneori chiar și un an. Creșterea 
încetează la temperaturi mai mari de 320 C, iar tem-
peratura solului și a apei de udat trebuie să fie cu 
1 – 20 C mai mare decât temperatura aerului. Lă-
mâiul este sensibil la temperaturi scăzute și preferă 
soluri neutre sau slab alcaline, fertile, bine drenate. 
Lămâile – hesperidele, conțin: vitaminele A, B, C, 
D, E, K, PP, retinol, proteine, uleiuri volatile, alde-
hide, acid malic, citric, fructoză, citrat de potasiu, 
citrat de calciu, flavonoide, săruri de fosfor, pota-
siu, calciu, fier, magneziu, sodiu, zinc, cupru, acizi 
grași saturați, mononesaturați, poli-nesaturați etc. 
Au acțiune antiseptică, astringentă, cicatrizantă, 
calmantă, diuretică, depurativă, vermifugă, bacteri-
cidă, antireumatică, carminativă, febrifugă, tonică, 
antiinflamatoare, energizantă, răcoritoare, vitamini-
zantă. Ele se pot consuma ca atare sau sub formă de 
infuzie, decoct, suc, în cazuri de hipotensiune arte-
rială, paraziți intestinali, febre, înflamații, boli gas-
trointestinale, stări de greață, boli hepatice, boli ale 
aparatului respirator, cefalee, convalescență, litiază 
urinară, litiază biliară, reumatism, gută, epistaxis, 
icter, obezitate, cure de slăbire, afte bucale, blefari-
te, glosite, herpes, negi, veruci, pistrui, înțepături 
de insecte, plăgi, seboree, stomatită, avitaminoză, 
scorbut, ateroscleroză. În cantități mari poate pro-
voca greață, diaree, crampe abdominal, leziuni ale 
mucoasei gastrice, ulcer gastric, gastrită, reflux 
gastric, afecțiuni neurale sau digestive. În cosmeti-
că sucul de lămâie albește dinții, este dezinfectant, 
regenerativ al pielii căreia îi dă elasticitate, comba-
te punctele negre, mătreața, dă strălucire părului. 
Uleiul din coaja de lămâie se folosește la curățarea 
mobile căci dizolvă ceara, grăsimile, amprentele și 
mizeria de pe aceasta iar sucul de lămâie amestecat 

cu bicarbonat curăță recipienții din plastic pentru 
alimente. În școli, lămâile pot fi folosite la produ-
cerea curentului electric de joasă intensitate prin 
atașarea unor electrozi la mai multe fructe. Lămâile 
se pot consuma ca atare, sub formă de suc, limona-
dă, la condimentarea și marinarea peștelui, a cărnii 
roșii, la acrirea salatelor, ciorbelor, ca conservant 
de scurtă durată a unor alimente, fructe, legume. 
Sucul are proprietăți antiseptice, se folosește pen-
tru tratarea durerilor în gât, în tratarea bolilor de-
generative ale creierului, Alzheimer.

12 - Lonicera albastră, afinul siberian – este 
de asemenea un arbust fructifer recent introdus în 
cultură la noi, din Rusia, asemănător afinului și care 
furnizează primele fructe în primăvară, începând 
chiar cu luna mai, chiar și înaintea cunoscutelor 
cireșe de mai. Din punct de vedere botanic această 
plantă este rudă bună cu mâna Maicii Domnului.  
Fructele, bacele – sunt bogate în vitamine, mai ales 
C și B, zaharuri, săruri minerale și au gust dulce, 
ușor acrișor, revigorant, sunt cilindric-alungite, lun-
gi de 2,5 cm și cu diametrul de 0,8 cm, de 0,8 – 1,1 
gr, colorate în diverse nuanțe de albastru. Planta 
este destul de productivă dând cam 5 – 7 kg fructe/
plantă sau 10 to/ha. Se consumă proaspete, deshi-
dratate sau sub formă de suc, sirop, gem, dulceață 
sau lichior. Au efect antispasmodic, emolient, ex-
pectorant, liniștitor psihic, diuretic, laxativ, antimi-
crobian, antisalmonelic, streptococic, în combaterea 
răcelii, febrei, durerilor în gât, inflamațiilor intesti-
nale, ale tractului urinar sau aparatului genital, în 
prevenirea cancerului. Extern se acestea se folosesc 
în combaterea conjunctivitei, rănilor, afecțiunilor 
pielii. Planta nu este de loc pretențioasă la condițiile 
de climă și sol, nu are boli sau dăunători specifici și 
este foarte rezistentă la secetă și ger.

13 - Mandarinul - Fructul este o bacă, hesperi-
dă, variabilă ca formă și mărime după soi și condițiile 
de creștere. Fructele conțin puține  semințe și au 
aproape aceleași însușiri ca portocalele, specifice 
fructelor citrice, dar produse la noi doar ca plante 
de apartament. De la legare, scuturarea florii, până 
la coacerea fructului pot trece 180 – 220 zile une-
ori chiar și un an, perioadă în care apar mereu noi 
flori și fructe. În prima fază fructele cresc foarte 
repede după care ritmul de creștere se reduce 
mult și încetează complet la intrarea în pârgă.    

Mandarinul începe să vegeteze când temperatu-
ra aerului trece de 10 – 120 C iar cea a solului de 11 
– 120 C și încetează la peste 320 C. Este recomanda-
bil ca pe tot parcursul anului temperatura solului 
sau a apei pentru udat să fie cu 1 – 20 C superioară 
temperaturii aerului. Mandarinul este foarte sensi-
bil la temperaturile scăzute, astfel că fructele degeră 
la – 1,2 C până la -2,60 C, lăstarii tineri și frunzele 
la -40 C, ramurile de 2 – 3 ani la – 50 C și sub – 70 
C degeră toată planta. Față de lumină mandari-
nul are cerințe variabile cu fenofaza de vegetație, 
temperatura aerului și cea a solului. Dacă ilumi-
narea este redusă cad masiv frunzele, dar rezistă 
timp de 3 – 4 luni la temperatură de minimum 40 
C iarna, cu condiția ca iluminarea și umiditatea să 
fie în concordanță cu temperatura. Mutarea plantei 
la iluminare directă trebuie făcută cu o prealabi-
lă acomodare la aceasta căci lumina directă poate 
provoca arsuri pe frunze care pot cădea masiv. Este 
preferabil ca vara mandarinul să fie ținut în veran-
de, pe terase acoperite. Pentru apă mandarinul are 
cerințe reduse însă nu suportă bine nici seceta dar 
mai ales nici umiditatea excesivă a solului căci pot 
muri ciupercile din micorize și atunci planta nu se 
mai poate hrăni și piere. Și umiditatea aerului 
este importantă căci în exces favorizează bolile și 
dăunătorii iar în deficit solicită prea mult plantele, 
și de aceea în zilele cu uscăciune a aerului se reco-
mandă pulverizarea periodică de apă în aerul încon-
jurător. Mandarinul preferă solurile neutre sau slab 
alcaline, fertile și cu un drenaj bun al  apei dar în 
sălbăticie poate crește bine și pe solurile calcaroase 
sau nisipoase, mai sărace în elemente nutritive și 
apă. Varietățile – de mandarin de cultură cele mai 
cunoscute sunt: Clementine, Cleopatra, Darcy, 
Pankan – cu cele mai mari fructe și Changsha - cu 
cele mai rezistente plante la frig.

(va urma)
Ing. ION VELICI



eveniment, peveniment, Marți, 10 Ianuarie 2023Marți, 10 Ianuarie 2023

www.gorjeanul.rowww.gorjeanul.ro
»»88

Până la urmă, susțin 
surse din companie, 
numele certe care 

vor face parte din Directoratul 
CEO sunt Constantin 
Popescu, șef birou în cadrul 
companiei energetice, 
membru în BPJ al PNL Gorj și 
Ion Bălășoiu, director adjunct 
tehnic la Sucursala Minieră, 

SURSE: Ei vor face parte 
din Directoratul CEO!
Cele trei poziții vacante din Directoratul Complexu-
lui Energetic Oltenia urmează să fie ocupate, în zilele 
următoare, în urma unor decizii ale Consiliului de Su-
praveghere. Potrivit unor informații, liberalii îi susțin 
pe Constantin Popescu și Cosmin Trufelea, iar social-
democrații i-au propus pe Doru Vișan și Ion Bălășoiu.

Constantin PopescuConstantin Popescu Cosmin TrufeleaCosmin Trufelea Ion BălășoiuIon Bălășoiu

susținut de PSD Gorj.
Din câte se pare, varianta 

ca fostul secretar de stat în 
Ministerul Energiei, Doru 
Vișan, sprijinit de social-
democrați, nu a fost agreată.

Rămâne de văzut dacă 
supraveghetorii CEO vor 
aproba numirea lui Cosmin 
Trufelea, directorul Carierei 

Roșia, în Directoratul 
companiei, având în vedere 
că atât acesta, cât și Bălășoiu 
sunt specialiști pe parte de 

minerit.
În prezent, din Directoratul 

CEO fac parte Daniel Burlan, 
în calitate de președinte și 

Marius Negru, membru, iar în aceste 
condiții organismal de conducere al 
companiei este nefuncțional.

GEORGE CONSTANTIN

Marius Budăi, ministrul Muncii din partea PSD, 
a anunțat un mare pachet de ajutoare pentru cei 
mai săraci dintre români, pentru anul 2023. 

Anunțul a fost făcut duminică seara, la un post 
TV.

Oficialul PSD de la Muncă, din Guvernul Nicolae 
Ciucă, a prezentat pe scurt, cele mai importante 
pachete de ajutor pentru populație, în contextul 
crizei.

„Avem mai multe tipuri de măsuri, pe lângă cele 
de majorare a salariului minim, a 13-a indemnizație 
pentru persoanele cu dizabilități și creșterea 
alocațiilor.

Mai avem trei tipuri de măsuri. Una e pe praguri 
valorice. Intră în vigoare în această lună. E vorba 

Ajutoarele pentru Ajutoarele pentru 
populație, din februariepopulație, din februarie

despre pragul de până la 1500 de lei (n.r. – venit 
lunar), 1501-2000 lei, de la 2001 la 3000 de lei.

(…) Avem și voucherul pentru alimente, câte 250 
de lei oferiți o dată la două luni. Îl continuam în acest 
an pe toată perioada lui 2023, cu menționarea că 
pragul era de 1500 de lei, iar acum va fi 1700 de 
lei. Prima tranșă se va acorda în februarie. Sprijinul 
pentru facturile la energie, de 1400 de lei: prima pla-
tă, în februarie anul curent. Aceste sume de bani au 
fost împărțite în două tranșe, prima e pentru 1 ianu-
arie – 30 iunie, a doua e 1 iulie – 30 decembrie.

Din luna februarie intrăm în dinamica plății și a 
decontării acelor măsuri”, a declarat acesta, citat în 
presa centrală.

M.C.H.

Flurona, 
combinația între 
gripă si Covid
Au apărut primele cazuri de îmbolnăvire simulta-
nă cu gripă și COVID. Infecţia dublă poartă numele 
de Flurona, iar medicii avertizează că simptomele 
sunt extrem de serioase, iar pacienții au nevoie de 
internare pentru a primi tratament. Deocamdată, 
toate cazurile au fost la copii. Primele cazuri de Flu-
rona au fost înregistrate la spitalul Matei Balş din 
București.

Medicii atrag atenția că Flurona este acea afecțiune 
care te pune la pat, cu o simptomatologie care debutează 
brusc, cu dureri crunte de cap, dureri musculare și arti-
culare.

,,Ne așteptăm ca în viitorul apropiat, având foarte multe 
cazuri de gripă, să discutăm despre foarte multe astfel de 
situații. 

Nu va fi o explozie, dar vom avea concomitent cele două 
virusuri.

Vorbim despre o simptomatologie zgomotoasă, pentru că 
este o însumare care ține de gripă și ține în același timp și 
de COVID, cu dureri de intensitate crescută musculare, ar-
ticulare, dureri de cap, stare generală modificată, dar mult 
mai important este riscul pe care îl avem de a ajunge la 
complicații, mai ales la persoanele care sunt vulnerabile, 
adică cei care au boli cronice, persoanele care au o vârstă 
avansată, și o atenție sporită trebuie să o acordăm copiilor 
mici. 

În astfel de cazuri, când prin testare avem cele două 
virusuri, este important să se facă un consult medical de 
specialitate, să fie o evaluare corectă, și probabil că trebuie 
și o monitorizare cu spitalizare pentru o perioadă, în așa 
fel încât să ne asigurăm că nu apar forme severe care să 
pună viața pacientului în pericol” a explicat medicul Adrian 
Marinescu, la un ppost de televiziune central.

M.C.H.
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Angajăm 
PROGRAMATORPROGRAMATOR

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  
Buna cunoaștere a elementelor de bază 

a programării orientate pe obiecte
Proiectare și dezvoltare de aplicații 

informatice
Testare unitară și documentare cod 

sursă
Adaptarea aplicațiilor existente la 

cerințele clientului 
Participă la dezvoltarea și testarea 

aplicațiilor informatice și la corecția erorilor 
descoperite

Execută activități de administrare, 
mentenanță și suport tehnic al sistemelor și 
aplicațiilor existente

Participare activă în cadrul proiectelor 
dezvoltate de Centrul de Calcul

Candidatul ideal: 
Cunoștinte de programare și experiență 

în următoarele tehnologii/limbaje/medii de 

dezvoltare: C#, Java, .NET, Vaadin, ADF, 

TSQL, PLSQL

Cunoștințe economice (bazele 

contabilității, elemente de calcul salarial)

Limba engleză (cel puțin nivel mediu)

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de 

implicare, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro

Angajăm 
OPERATOR SUPORT TEHNICOPERATOR SUPORT TEHNIC

Cu o tradiție de 40 de ani în servicii de tehnologia informației, Centrul de Calcul 
SA Târgu-Jiu este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii IT 
din regiune, un brand recunoscut și la nivel național. Centrul de Calcul Târgu-Jiu 
- șansa ta de a lucra în industria IT chiar ACUM!

Cerințe:  

Bune cunoștințe de operare PC

Abilități de comunicare

Responsabil, punctual și organizat

Orientat către client și rezolvarea 

problemelor semnalate

Atitudine proactivă și de lucru în echipă

Capacitate de lucru în condiții de stres 

Este deschis să învețe rapid lucruri noi 

în domeniul IT și economic

Candidatul ideal: 
Cunoștințe economice (în special bazele 

contabilității și elemente de calcul salarial)

Experiență în lucrul cu aplicații de tip ERP

Cunoștințe legate de lucru cu baze de 

date relaționale de tip SQL

Beneficii Oferite:
Salariu (în funcție de nivelul de implica-

re, performanță și rezultate)

Dezvoltare profesională într-un mediu 

tânăr, competitiv.

Alătură-te echipei noastre!
Toți cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la Secretariatul Centrului de Calcul 

din Târgu-Jiu (str. Tudor Vladimirescu, nr.17) sau 
la adresa electronică: sediu@centruldecalcul.ro
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Februarie: Minivacanță 
pentru elevi. Când iau 
pauză copiii din Gorj!
După cea mai lungă vacanţă de iarnă, în ianuarie, 
elevii o sa aibă o minivacanţă. În februarie vor in-
tra, diferenţiat pe judeţe, într-o altă vacanţă. În 
afara vacanţelor, mai există pauze şi pentru „Şcoa-
la altfel” sau „Săptămâna verde”.

Elevii au revenit ieri, 9 ianuarie, la cursuri, dar nu 
vor sta prea mult în bănci şi nu anticipăm aici o evoluţie 
nefericită a epidemiei de gripă. 

În anul 2023, prima zi de cursuri este luni, 9 ianua-
rie, și aceasta deschide modulul 3 de cursuri. 

Acest modul are o durată diferită în fiecare județ, 
această durată fiind decisă de inspectoratele școlare 
încă de anul trecut. 

În funcție de cum a fost poziționată vacanța de schi, 
din februarie, modulul 3 durează 5, 6 sau 7 săptămâni.

Concret, copiii de grădiniță, elevii și profesorii din Il-
fov și Suceava au vacanță de schi între 6 și 10 februarie. 
Județele Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, 
Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman și Prahova au 
ales vacanța de schi între zilele de 13 și 17 februarie 
2023.

Județele care vor avea vacanță în 20-24 februarie 
sunt Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Bu-
zău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, 
Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Maramureș, 
Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tul-
cea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea.De luni, 13 februarie, 20 
sau 27 februarie 2023, elevii și profesorii se întorc la 
școală pentru modulul 4 care durează până pe 6 aprilie 
când, pentru două săptămâni, este vacanța de primă-
vară, în timpul căreia sunt sărbătorile pascale pentru 
creștini. În acest sens, Ministerul Educației a publicat 
chiar și o hartă a vacanței din februarie 2023.

M.C.H.
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Pedeapsa negociată de un șofer băut, respinsă Pedeapsa negociată de un șofer băut, respinsă 
de judecători. Dosarul, înapoi la procurori!de judecători. Dosarul, înapoi la procurori!
Magistrații Judecătoriei Târgu-Cărbunești au respins acordul de 
recunoaștere a vinovăției pe care un șofer băut l-a încheiat cu procu-
rorii. Motivul: pedeapsa este nejustificat de blândă în raport cu gravi-
tatea infracțiunii. Prin urmare, judecătorii au dispus trimiterea cau-
zei înapoi la procurorul de caz, pentru continuarea urmăririi penale.

Șoferul din comuna Săulești 
este acuzat că s-a urcat băut 
la volan în ziua de 22.04.2021, 

în jurul orei 04:00, iar într-o curbă, a 
pierdut controlul mașinii și a izbit un 
stâlp de curent, doborându-l. 

Tânărul de 25 de ani a fost tes-
tat cu aparatul etilotest, având o al-
coolemie de 0,97 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Ulterior, a fost condus 
la Serviciul de Medicină Legală Gorj, 
unde i-au fost prelevate două probe 
de sânge. Acesta s-a ales cu dosar pe-
nal pentru conducere sub influența 
alcoolului.

Amendă penală de 3.000 lei

Bărbatul a recunoscut că s-a urcat 
băut la volanul mașinii sale, un VW 
Passat. Acesta a încheiat un acord de 
recunoaștere a vinovăției cu procu-
rorul de caz, fiind condamnat la pe-

deapsa de 3.000 de lei amendă pena-
lă, reprezentând 200 zile-amendă în 
cuantum de 15 lei ziua.

Societatea Distribuție Energie Ol-
tenia SA s-a constituit parte civilă în 
cursul urmăririi penale cu suma de 
10.000 lei, reprezentând contravaloa-
rea lucrărilor de refacere a instalației 
electrice. Societatea a fost de acord 
cu cererea inculpatului de eșalonare 
a plății contravalorii lucrărilor de 
reparație în 7 rate consecutive, preju-
diciul fiind parțial acoperit. 

„Pedeapsă inadecvată 
și nejustifi cat de blândă”

Acordul de recunoaștere a 
vinovăției a fost înaintat instanței de 
judecată, care l-a respins.

„Instanța apreciază că individua-
lizarea judiciară a pedepsei este in-

adecvată și nejustificat de blândă în 
cauza de față, atât în raport cu pe-
ricolul social ridicat al infracțiunii 
săvârșite, cât și în raport cu persoana 
inculpatului”, a motivat Judecătoria 
Târgu-Cărbunești.

În plus, instanța a reținut că docu-
mentul nu face nicio referire cu privire 
la modalitatea în care s-a realizat ne-
gocierea dintre procuror și inculpat. 

„Comportamentul adoptat de către 
inculpat, prin care a înţeles că condu-
că un autovehicul pe drumurile publi-
ce după ce a consumat în mod excesiv 
băuturi alcoolice, având o alcoolemie 
de 2,38 g‰ alcool pur în sânge la pri-
ma recoltare de mostre biologice, do-
vedeşte că acesta reprezintă un pericol 
pentru ceilalţi participanţi la traficul 
rutier (...) impunându-se o atitudine 
fermă din partea organelor judiciare, 
care nu trebuie să încurajeze un ast-
fel de comportament, prin negocierea 
unei pedepse şi a unei modalităţi de 
executare a sancțiunii penale stabilite 
atât de blânde”. 

De altfel, instanța reține că în le-
gătură cu pagubele materiale nu au 
fost efectuate în cauză acte de urmă-
rire penală, iar procurorul nici s-a 
pronunțat cu privire la o eventua-
lă reținere în sarcina inculpatului a 

infracțiunii de distrugere calificată. 
„Instanța conchide că prin dispu-

nerea unei astfel de soluții, inculpatul 
ar beneficia de o clemenţă nejustifi-
cată în raport de natura şi gravitatea 
faptei, precum şi de împrejurările 
în care a fost comisă şi de urmările 
produse, iar societatea în general ar 
primi un semnal ca organele judiciare 
sunt dispuse sa manifeste o înțelegere 
sporită faţă de persoanele care pun 
în pericol siguranța traficului rutier 
prin conducerea vehiculelor pe dru-
murile publice în stare de ebrietate, 
în condițiile în care, oricum, numărul 
acestor fapte este unul ridicat. Ca ata-
re, stabilirea unei pedepse de 3.000 
lei amendă penală pentru comiterea 
infracțiunii de conducere a unui vehi-
cul sub influența alcoolului constituie 
o soluție nejustificat de blândă, având 
în vedere consecinţele acţiunilor in-
culpatului”, a motivat instanța res-
pingerea acordului de recunoaștere a 
vinovăției.

Drept urmare, la începutul lunii 
ianuarie 2023, Judecătoria Târgu-
Cărbunești a dispus trimiterea dosa-
rului la procurorul de caz în vederea 
continuării urmăririi penale, decizia 
putând fi atacată cu apel. 

I.I.

ANAF: Declarațiile fi scale, doar cu  ANAF: Declarațiile fi scale, doar cu  
sisteme de operare actualizatesisteme de operare actualizate

Contribuabilii care au calculatoare cu sisteme de opera-
re vechi, de tipul Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1, 
vor putea depune declarațiile fiscale doar dacă instalează o 
versiune nouă de Windows, anunță ANAF.

„Începând cu 8 ianuarie 2023, aplicațiile puse la dispoziția 
contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate 
numai pe sisteme de operare aflate în suport la producător 
și cu toate update-urile la zi”, anunță ANAF.

Prin urmare, declaraţiile ANAF vor putea fi depuse folo-
sind sisteme de operare avansate, precum Windows 10 sau 
chiar Windows 11.

ANAF a declarat că această decizie sprijină standardele 
înalte de securitate stabilite la nivel mondial.

„Cu scopul de a mări gradul de reziliență și de a asigura 
securitatea resurselor și a sistemelor informatice, la nivel 
global au fost actualizate procedurile și politicile de securi-
tate. 

În acest scop, pentru a nu afecta procesul de digitalizare a 
Ministerului Finanțelor (ANAF) și pentru a urma standarde-
le înalte de securitate stabilite la nivel mondial, va informăm 
că începând cu 08.01.2023 aplicațiile puse la dispoziția con-
tribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate nu-
mai pe sisteme de operare aflate in suport la producător și 
cu toate update-urile la zi”, se arată în comunicatul ANAF. 

I.I.
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Expoziție de artă sacră. Gorjul are trei Expoziție de artă sacră. Gorjul are trei 
artiști iconariartiști iconari
Muzeul Național „Constantin Brâncuși” 

din Târgu-Jiu invită gorjenii la verni-
sajul expoziţiei de artă sacră „ICOANA” 

- contribuții iconografice la tezaurul spiritual din 
Gorj, miercuri, 11 ianuarie 2022, începând cu ora 
17.00. 

Evenimentul reprezintă un proiect ambiţios de 
artă sacră, care îşi propune să prezinte într-o selec-
ţie inedită reprezentări iconografice, anunță Cen-
trul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj. 

Expoziția cuprinde lucrări ale artiștilor Iliana și 
Florin Gheorghiu, dar și icoane de vatră semnate 
Pompiliu Ciolacu. Cei trei sunt singurii artiști ico-
nari din județul Gorj care contribuie, prin munca 
lor, la îmbogățirea tezaurului spiritual gorjenesc.

Vernisajul va fi deschis de corul Liceului Teolo-

gic „Sfântul Nicodim” Târgu-Jiu.

O familie de artiști

Iliana și Florin Gheorghiu sunt o familie de das-
căli și artiști vizuali din Târgu-Jiu, având foarte 
multe expoziții la nivel național, dar și în Franța, 
Olanda sau Austria. 

Florin Gheorghiu a primit, în 
2005, premiul pentru grafică la Sa-
lonul „Vara Gorjeană“ UAPR Gorj și 
în 2009, premiul pentru Iconografie 
în cadrul Expoziției Naționale de Artă 
Populară  de la Muzeul de Artă Popu-
lară al Olteniei, Craiova. 

Iliana Gheorghiu este absolventă 
a secției de Artă Murală 
a Facultății de Arte Plas-
tice, Decorative și Design 
a Academiei Naționale 
de Artă „George Enescu” 
din Iași - promoția 2002. 
Iliana a primit, în 2006, 
premiul pentru Salonul 
de Toamnă UAPR Gorj, în 
2009, premiul  III - Icono-
grafie Bizantină în cadrul 
Expoziției Naționale de 
Artă Populară organizat 
de Muzeul de Artă Popu-
lară al Olteniei, Craiova, 
în 2013 - Premiul Artistul 
anului UAP Târgu-Jiu și 
tot în 2013 Premiul I pen-
tru Iconografie în cadrul 
Expoziției Naționale de 
Artă Populară la Muzeul 
de Artă Populară al Olte-
niei, Craiova.

A înfi ințat Muzeul 
Crucilor

Etnologul Pompiliu Ciolacu a desco-
perit pasiunea pentru icoana de vatră 
la vârsta de 16-17 ani. A avut numeroa-
se expoziții în țară și în străinătate și a 
câștigat foarte multe premii la concur-
surile la care a participat împreună cu 
elevii de la Palatul Copiilor Târgu-Jiu. 

Membru stagiar al Uniunii Artiștilor 

Plastici din România - filiala București, Ciolacu 
a publicat două cărți despre icoana de vatră și 
a înființat Muzeul Crucilor la Măceșu, în Târgu 
Cărbunești, devenind, în 2022, cetățean de onoare 
al orașului.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 
11 ianuarie – 15 februarie 2023. 

I.I.
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    Subsemnatul                                                                       

domiciliat în localitatea        strada   bloc      apart.        

posesor al C.I.(B.I) seria        nr.          eliberatã de Poliþia       la data de               

telefon             solicit pe propria rãspundere, publicarea urmãtorului anunþ:

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                      

                                

    Sub

8608 8608 

TALON DE MICÃ PUBLICITATE GRATUITÃ PENTRU ABONAŢI

Notã: Gratuitatea se acordã numai persoanelor fizice pentru anunþuri cu pânã la 20 de 
cuvinte ºi numai pentru VÂNZÃRI, SCHIMBURI, ÎNCHIRIERI, CUMPÃRÃRI. Taloanele 
se depun la sediul redacþiei GORJEANUL din Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, în 
zilele de luni – vineri orele 8 – 18. Talonul este valabil doar o singură zi.

 Data publicãrii    Semnãtura    

MMICA  ICA  PUBLICITATEPUBLICITATE

VânzăriVânzări

Vând terenuri în comu-
na Bolboși cu suprafața de 
16,02 ha și 6,24 ha cu cadas-
tru, acte în regulă și aviz de 
vânzare. Tel: 0741.420.059 
sau 0730.556.839.

Vând teren intravilan la 
ieșirea din municipiul Motru, 
pe partea dreaptă, la DN 67A, 
în suprafață de 2.021 mp. 
Pe teren este amplasată și o 
clădire Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare, 
suprafață 663 mp, temelie la 
nivelul oblonului. Clădirea a 
fost reparată, deși a fost con-
struită în anul 2009. 

Telefon 0722 517 000 și 
0744 517 000.

 Vând casă locuibilă 3 
camere în Telești Gorj aferent 
5000 mp (vie, pomi, arabil, 
fânețe). Tel: 0722204294.
 Vând teren-siliște în 

comuna Stănești sat Curpen 
cu supraf 4693 mp având 
teren agricol și livadă 38 m 
deschidere poziție deosebită-
liniștită, cadastru și acte în 
regulă, peisaj, montan splen-
did. Telefon: 0768221121.

 Vând teren, loc casă 
stânga și dreapta șoseaua 
Târgu-Jiu - Cărbunești, loca-
litatea Pojogeni + Pojogeni sat 
(loc casă) + Târgu-Jiu vizavi 
de birourile Avicola la stradă. 
Telefon: 0762777847.

 Vând teren suprafață 

1,0279 ha cu amplasament 

în cartierul Bârsești, în apro-

pierea Liceului Agricol, latura 

S-E. Telefon 0764151013.

 Vând teren în Preaj-
ba 2750 mp, deschidere 20 
mp posibilități parcelare, 
preț 12 E/mp. (negociabil 
ușor). Telefon: 0741679247, 
0755954594.

 Vând convenabil 1 Ha 
pădure și separat 0,35 Ha 
pădure situate la 10 km de 
Motru sat Strîmtu-Larga. Te-
lefon: 0753686335.

 Vând teren la centură 
lat 19 mp spre calea ferată 11 
mp spre Preajba și 7218 mp 
din satul Primăriei Preajba. 

Telefon: 0760845015.

 Vând casă la țară în 
sat Duțești  la 3 km de Tg-
Cărbunești cu 4 camere, 
baie, coridor, 2 terase, boltă 
vie, pomi fructiferi, gradină 
și anexe. Teren aferent 2000 
mp. Telefon:  0744570048.

Vând teren intravilan în 
Turceni, parcele în suprafață 
de 3851 mp și 536 mp. Vând 
cazan țuică 130 l, preț nego-
ciabil. Telefon: 0723679862.

Vând casă cu teren 550 
mp, compusă din 3 camere, 
bucătărie + 2 băi, garaj mare, 
str Garofiței vizavi de Baza 
Tubulară. 

Telefon: 0766485512.

Vând teren S= 3200 mp 
deschidere 20 m, loc. Preajba 
lângă cartierul nou. Preț 13 
euro. Telefon: 0741679247.

 Vând garsonieră con-
fort I în Tg-Jiu situată pe stra-
da Islaz etaj 2. Preț 40.000 
Euro, negociabil. Telefon: 
0763690769.

 Vând teren seliște de 
casă în suprafață de 5000 
mp, cadastrat, situat în co-
muna Crasna, sat Cras-
na, la Șoseaua Județeană 
Curtișoara-Novaci, la 14 Km 
de Novaci  (Transalpina). Are 
canalizare apă, rețea electri-
că, plantație pomi fructiferi pe 
rod, cadru natural splendid. 
Se pretează pentru pensiune 
și alte afaceri. Preț negociabil.
Telefon: 0745752692.

Vând 1500 de mp teren 
situat în str. Meteor împreu-
nă cu 2 case, una locuibilă și 
una pe roșu. Cadastru efectu-
at, utilități existente (gaze, 
curent, apă, canalizare), fosă 
septică. Preț 148.000 euro.  
0722.847.010.

 Vând garsonieră si-
tuată pe centru pietonal, 
vis-a-vis de Teatrul ”Elvira 
Godeanu”. Garsoniera este 
decomandată: hol, living, 
bucătărie, cămară, baie, cu-
mulat 26mp și un balcon de 
9.45mp. TOTAL SUPRAFAȚĂ: 
35 MP. Îmbunătățiri: centra-
lă termică, aer condiționat, 
hidroizolație garantată 50 de 
ani și lift schimbat în anul 
2020. Suprafață generoa-
sa, permite compartimen-
tarea în 2 camere. Vizionări 
la orice oră. PREȚ – 50.000 
EURO. TELEFON CONTACT – 
0721239539

 Vând teren cu imobil 
4610 m2 în sat Copăcioa-
sa, comuna Scoarța cu des-
chidere DN 67 Târgu-Jiu - 
Târgu Cărbunești. Telefon: 
0251595355, 0770562634. Vând autoturism Rena-

ult Simbol, 90000 Km, Euro 

5. Vând haină damă, din bla-

nă de dihor. 0762280739. 

Vând teren intravilan cu 
certificat de urbanism și pro-
iect în lucru 5000 mp (2500 
mp intravilan și 2500 extravi-
lan), 18 m lățime la 4,5 km de 
Tg-Jiu, în cartier nou, lângă 
Pădurea Mărgăritarului. Preț 
75.000 lei, negociabil. 

Telefon: 0771566173.

Vând 3 loturi teren in-
travilan la ieșirea din Motru, 
pe partea dreaptă. Fiecare lot 
are suprafața de 7.000 mp și 
deschidere la DN 67 Tg-Jiu – 
Drobeta Turnu Severin de 52 
m. Preț 35E/m2 negociabil

Bonus se oferă POST TRA-
FO, 2 transformatoare, apă, 
gaze, canalizare. 

Telefon: 0722 517 000.Vând apartament 3 ca-
mere, zona Fântâna Sâmbo-
teanu, multiple îmbunătățiri. 
Preț negociabil. Telefon: 
0733326900.

Vând casă în construcție 
P+E, parter locuibil, toate 
facilitățile, teren 2400 mp, 
pomi fructiferi, vie, fântână, 
curent 3-80. Sau schimb cu 
apartament etaj 1, cartier 8 
Mai, 9 Mai, Republicii. Apar-
tament 2 camere + diferența 
de bani. Tel. 0746.576.670. 

 Vând casă și te-
ren, 1243 mp, Tg-Jiu, str. 
Petrești, 65 E/mp. Telefon 
004915144969263.
 Vând țuică de fruc-

te, de foarte bună calitate, 
de la Rugi, preț negociabil. 
0728260150.

Vând cabină tractor 650, 
piese, cauciucuri 900/20, bu-
toi, putină, instant, acordeon, 
plug, prășitoare și piese de 
schimb. Tel. 0768.794.204.

 Vând casă în sat 
Strâmba Jiu, oraș Turceni, 
suprafață 4130 mp, pomi 
fructiferi, vie, fântână cu 
posibilități de racordare la 
gaze. Preț negociabil. Telefon: 
0766727790, 0767240202.

 Vând construcții în 
suprafață totală de 1.200 mp 
în stare perfectă. În preț se 
adaugă și alimentarea cu apă, 
gaze, canalizare, energie elec-
trică direct de la stația CEZ 
Electrica Leurda!!! Preț 400-
500E/m2. 0722 517 000

 Vând teren în Tg-Jiu, 
str. Tismana, prima stradă, 
2100 mp, cu deschidere la 2 
străzi, poziție deosebită, cu 
toate utilitățile. Preț negoci-
abil, 29 euro/mp. Relații la 
telefon: 0722714333.

 Vând apartament cu 

două camere în Târgu-Jiu, 

str. G-ral Christian Tell, par-

ter, dotat cu centrală termi-

că, parchet din lemn masiv, 

gresie, faianță, termopane, 

semimobilat, suprafață utilă 

47,5 mp + dependințe + 11mp 

suprafață în fața blocului. 

Preț 80.000 euro, negociabil. 

Telefon: 0760.293.936. 

 Vând teren intravilan 
în suprafață de 5.000 mp in 
satul Artanu din comuna Ne-
gomir. Preț negociabil. Tel. 
0253285289 după ora 19.00.

 Vând casă 3 camere 
în localitatea Copăcioasa - 
Scoarţa, suprafaţă  6.300 mp. 
Telefon 0763908300.

 Vând casă cu teren 
în suprafață de 1100 mp cu 
toate utilitățile în zonă foar-
te liniștită. Preț negociabil. 
0768019898

Vând Fabrică de Pâine în 
perfectă stare de funcționare 
în municipiul Motru. Telefon: 
0722517000
 Vând teren intravi-

lan la ieșirea din municipiul 
Motru, pe partea dreaptă, în 
suprafață de 22.000 mp cu 
deschidere la stradă de 155 
m. Preț 35E/m2 negociabil. 
Pe teren sunt amplasate și 
3 clădiri în suprafață totală 
de 1.200 mp, POST TRAFO, 
2 transformatoare, alimenta-
rea cu  apă, gaze, canalizare, 
energie electrică. 

Telefon: 0722517000.

 Vând teren suprafață 
2200 mp, loc. Bengești sat 
Ungureni, Jud. Gorj. 

Telefon: 0760318763.

 Vând casă rustică lo-
cuibilă, racordată la apă și cu-
rent, cu teren aferent, în com. 
Schela, sat Schela, str. Minei. 
Preț negociabil la fața locului. 
Telefon 0783.109.625.

Vând cărămidă din de-

molări, 500 bucăți, preț nego-

ciabil. Telefon: 0784065444.

 Vând vin și țuică de 
calitate - negociabil carti-
er Polata nr. 53.  Telefon: 
0353/417760.

Vând apartament cu 2 
camere în Târgu-Jiu, str. Ni-
colae Titulescu, stare foarte 
bună, et. 4/4. 

Telefon: 0769010205.

Vând teren silişte casă 
situat în cartier Polata cu posi-
bilă racordare la toate utilită-
ţile, negociabil la faţa locului. 
Informații tel: 0353/417760.

Vând casă locuibilă cu 
4 camere, bucătărie de vară, 
plus Anexe în localitatea Te-
homir, comuna Slivilești, 
jud. Gorj. Relații la telefon 
0766744312. 

 Vând trei terenuri 
agricole, în suprafață de 
câte 3300 mp, front stradal 
12 m, C.F, posibilități apă, 
canalizare, cablu, și 4,2 ha 
teren, vegetație forestieră, 
în comuna Scoarța, sat Ce-
rătu de Copăcioasa. Preț, 
negociabil la fața locului. 

Telefon: 0761645595. 

 Vând casă  în 
suprafață totală 78 mp, cu 
anexe gospodărești (46mp) și 
curte(942 mp) în satul Călu-
găreasa jud. Gorj, precum și 
teren agricol (1,54 ha). 

Telefon 0721.242667.

 Vând Renault Me-
gane 1,6 benzină, Euro 4, 
stare foarte bună, culoare 
vișiniu ITP la zi. Preț 3600 lei. 
0770318800.

 Vând moară pen-
tru furaje, tărâțe și făină la 
preț de producător. Telefon 
0746680411.

 Vând vin roze, preț 

8 lei/litru și țuică, preț 12 

lei/litru Tel: 0768540951. 

 Vând familie de albi-
ne, ceară, propolis, centrifu-
gă, motoretă, abric, circular, 
plug cu prășitor cu tracțiune 
animale, scule tâmplărie dife-
rite. Tel.: 0731458566.

 Vând apartament 
cu 2 camere, Str. Olari, 
cu îmbunănățiri, etaj 4, 
preț negociabil. Telefon: 
0777368093.

 Vând țuică, vin alb 
și roze. Preț negociabil. Tel. 
0767395725
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Vindem 2 spații cu te-

renuri intravilane în munici-
piul Motru:

- unul cu sediu moară în 
stare bună, reutilizabil în alte 
domenii, 493 mp și suprafață 
teren 3.699 mp, deschidere la 
Drumul Național Motru – Dr. 
Tr. Severin 47 m;

- al doilea spațiu cu fa-
brică pâine - 663 mp, teren 
2.021 mp, deschidere la Dru-
mul Național Motru – Dr. Tr. 
Severin 39 m. 

Relații la tel.: 0722 517000 
și 0744 517000.

 Închiriez apartament 
cu 4 camere str. Unirii, vizavi 
de Liceul Tudor, recent reno-
vat, de preferință  școlarilor / 
studenților, 350 E/ lună. 

Telefon: 0765008955.

Ofer spre închiriere ga-
raje construite pe teren pro-
prietate personală în Tg-Jiu, 
zona 9 Mai-Plopilor. 

Telefon: 0745541117.

 Ofer  servicii  de 
curățenie, menaj casă, biro-
uri, apartament. 

Telefon: 0772902003.

Închiriez apartament 
2 camere, decomandat, în 
zona Republicii, suprafață 
64 mp, pe perioadă foar-
te mare, complet utilat și 
mobilat, în bloc suprave-
gheat video, cu lift. Preț 
negociabil la fața locului. 
Rog seriozitate. Telefon: 
0766.535351.

Închiriez apartament 3 

camere (transformat din 4 ca-

mere), mobilat și utilat, cen-

tral, str. Traian, 330 euro/

lună. Telefon 0770318800.

 Dau în chirie salon 
manichiură pedichiură în 
str. Victoriei în clădirea fos-
tului Salon Naldis. Telefon:  
0721914681, 0744698059. 

 Închiriez teren în Dră-
goieni, pe drumul către car-
tier, deschidere 20 m. Preț 3 
lei/mp/lună. 

Telefon: 0731019896.

 Închiriez apartament 
3 camere str 9 Mai, reno-
vat recent, 320 E/lună. 
0765008955.

 Închiriez apartament 
3 camere, decomandat, com-
plet mobilat lângă Parângu. 
Chirie negociabilă. 

Telefon 0760839696.

ÎnchirieriÎnchirieri

AngajăriAngajări

 Vând apartament, cu 
două camere, în suprafață 
de 67 mp, în strada Mărgă-
ritarului. Locuința se află la 
etajul 3 și are două terase 
închise, centrală termică, aer 
condiționat, parchet din lemn 
masiv de stejar. Se poate vin-
de mobilat sau nemobilat, 
preț 69 de mii de euro. Tele-
fon: 0762 664435. 

Locuința are și loc de par-
care înclus în preț!

Închiriem URGENT clă-
dire nouă – etajul 1 și/sau 
2, suprafață la sol 150 m2 în 
centrul municipiului Motru. 
Pretabil activități comerciale, 
cabinete medicale, etc. 

Relații la 0722517000 și 
0744517000.

 Vând teren intravilan 
împrejmuit, Mun. Tg-Jiu, 
cartier Iezureni, suprafață 
3000 mp, deschidere 30 m, 
parcelabil. 

Telefon: 0726.232.195

 Închiriem  spațiu co-
mercial, în suprafață de 17 
mp în municipiul Târgu-Jiu, 
zona Autogării. Relații la 0757 
517 000. Preț 1000 de lei.

 Închiriez spațiu co-

mercial 49 m2 dotat cu toa-

te utilitățile pe termen lung 

situat în Bulevardul Eca-

terina Teodoroiu în spatele 

statuii Ecaterina Teodoroiu. 

0786768301.

Doresc să închiriez apar-
tament cu 3 camere, Str. 
Gheorghe Bărboi, Bloc nr. 6, 
Ap., nr. 64, pentru o familie 
serioasă, cu copii sau nu. 

Preț negociabil. 
Telefon: 0739352688.

 Angajez lucrător-ges-
tionar la stație PECO în 
Peștișani. Condiții salariale 
avantajoase, cadru de muncă 
legal. Telefon: 0727351514. 

 Caut  femeie pentru 
îngrijire persoană bolnavă (fe-
meie), în Bârsești. 

Telefon: 0769213005

Caut femeie pentru în-
grijirea unei doamne imobi-
lizată la pat. Program 8 ore/
zi+libere+salariu 2000 ron/
lună. Telefon: 0771221338.

 Angajez femeie pentru 
administrare/menaj casă în 
localitatea Baia de Aramă. 

Condiții: 
- să fie pricepută în pregă-

tirea și servirea mâncării
- să fie o persoană comuni-

cativă, serioasă și organizată
- să locuiască în Baia de 

Aramă sau în localități înve-
cinate. Oferim salariu atrac-
tiv și carte de muncă. 

Relații la telefeon 0722 
517 000 și 0744 517 000

 Firmă de distribuție 
angajează agent de vânzări. 

CV-urile se primesc la 
constructiicraiova@gmail.
com. Telefon: 0731.504.036.

 Vând vițea Angus în 
vârstă de 1 an și 4 luni, preț 
4000 lei. 

Telefon 0722814556..

 Vând apartament 2 
camere + bucătărie 24m2, 
cămară + beci + gradină + 
bucătărie de vară afară fără 
subsol, fără asociație, vizavi 
de somaj, CAM. 

Telefon: 0765980764.
 Vând casă și toa-

tă averea pe care o posed 
în comuna Dănești, satul 
Trocani, județul Gorj. Sunt 
pensionar, fără familie. Tel.: 
0766870282.
 Vând Ford Focus 1.8 

TDCI 2008, în stare perfectă 
de funcționare. 

Preț și amănunte la tel. 
Telefon: 0766.459.497.

DiverseDiverse
Execut și repar urmă-

toarele articole: sape, cazmale 
(hîrleț), securi, topoare, bărzi, 
maiuri pentru spart lemne, 
scoabe și pripoane pentru 
cai. Telefon: 0761890450.

Vând VW Tiguan 2000, 

toate dotările, 2010, preț 

9200 euro. 

Telefon: 0752134967.

Vând 2 terenuri (intra-

vilan și extravilan) în vatra 

satului Drăguțești, în veci-

nătatea Bisericii, în partea 

dreaptă, cultivate în prezent 

cu lucernă.

Un teren are 6200 mp 

(31m x 200m) din care 736 

mp intravilan, iar al doilea 

6400 mp (32m x 200m) din 

care 973 mp intravilan. Ac-

cesul la cele două terenuri 

se face printr-o porțiune de 

drum privată (6m x 60m), 

care intră în prețul vânzării și 

va fi folosit de cumpărători în 

indiviziune. Fiecare teren are 

cadastru și înscriere în cartea 

funciară. 

Tel. 0745641008.

MatrimonialeMatrimoniale
 Domn serios, fără 

obligații, fizic plăcut, 64 ani, 
caut doamnă pentru relație 
serioasă, până în 62 ani, fără 
obligații, aspect plăcut. Tel. 
0766608042.

 Repar și/sau schimb 
componente la laptopuri și 
calculatoare. Înlocuiesc Dis-
play, tastatura, mousepad, 
baterie, ventilator / Cooler, 
pastă termoconductoare, pla-
că de bază, procesor, memorii 
RAM, HDD / SSD, unitate op-
tică. Instalez Sisteme de ope-
rare Windows 7, 8, 10, progra-
me, drivere, soluții Antivirus. 
Devirusez sistem de operare. 
Mă deplasez la domiciliul cli-
entului. 0731984506.

 Vând 1000 buc pari 
pentru vie și 300 buc scându-
ră plop. Tel. 0752134967
Vând căruță, plug, gra-

pă, prășitoare, nuci și semințe 
dovleac. Tel. 0752134967
 Vând casă 3 camere, 

baie, bucătărie, magazi și 
anexe (sat Trăstioara). Tel. 
0752134967

r Familia Pupăzan Ma-

ria mama, frații Niculin și 

Răzvan, sora Mariana, fiul 

Marian, nora Simona, fiica 

Corina, ginerele Nicu, ne-

potul Cristian și rudele toa-

te vă anunță cu durere și 

regret, încetarea din viață 

a iubitei lor GABRIELA 

PUPĂZAN.

Ultimele omagii se pot 

aduce la Capela casei fu-

nerare Eden din str. Nar-

ciselor, nr. 19 începând de 

marți 10.01.2023.

Înhumarea va avea loc la 

Cimitirul Municipal Tg-Jiu, 

joi 12.01.2023. ora 12:00.

Dumnezeu să o odih-

nească în pace! 

DeceseDecese

r În data de 06.01.2023 

a încetat din viață Ing. NIȚU 

NICOLAE (n. 03.05.1940), 

un om de aleasă omenie și 

mare modestie. 

Ceremonia de înhu-

mare va avea loc, marți, 

10.01.2023, ora 12.00, la 

Biserica din Cimitirul Mu-

nicipal Târgu-Jiu.

Dumnezeu să-l odih-

nească!

Familia

ComemorăriComemorări

r Familia Pupăzan, 

soția Maria, fii Niculin 

și Răzvan, fiica Mariana 

anunță cu durere în suflet 

împlinirea a 6 ani de la de-

cesul iubitului soț și tată 

NICOLAE PUPĂZAN.

Dumnezeu să-l odih-

nească în pace!

Închiriez spaþii Închiriez spaþii 
birouri ultracentral. birouri ultracentral. 

Relaþii la telefoanele: Relaþii la telefoanele: 
0253/214767; 0253/214767; 
0253/213409.0253/213409.

Școală Mese-
rii autorizate Gorj 
desfășoară cursuri 
orice meserie, mi-
nim 450 lei, rate, di-
plome recunoscute, 
sprijin angajare. Că-
utăm colaboratori, 
2000 lei /clasa. Te-
lefon:   0751855929; 
secretariatsnm@ya-
hoo.com

În atenția 
tuturor 

abonaților!
Toți cei care 

întâmpină probleme 
în ceea ce privește  

distribuirea 
cotidianului 

Gorjeanul sunt rugați 
să apeleze nr. de 

telefon:  0253-218 
552  Ofi ciul Județean 

de Poștă Gorj 
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GÂNDURI PENTRU… IARNĂ
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denu-

mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Bumbești-Pițic, Bumbești-
Pițic, Str.Principală nr.104, judeţul Gorj, telefon 0253/232.200, fax 
0253/232.200, email: bumbestip@yahoo.com, cod fiscal 4718888. 

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
două spații, unul în suprafață de 17,63mp și unul în suprafață de 12,27mp, 
identificate cu nr.cadastral 35701, situate în satul Poienari, nr.90 pe DN67, 
aparținând domeniului privat al Comunei Bumbești-Pițic, cu destinație ca-
binet medical stomatologic și laborator stomatologic, conform caietului de 
sarcini, H.C.L.Comuna Bumbești-Pițic nr.91/29.12.2022 și temeiul legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se pot ridica de la 
sediul Comunei Bumbești-Pițic. 

3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimentul Achiziții publice al Comunei Bumbești-Pițic, 
Bumbești-Pițic, Str.Principală nr.104, judeţul Gorj. 

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administra-
tiv: 100Lei/exemplar, se achită cu numerar la Casieria Comunei Bumbești-
Pițic. 

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.01.2023, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31.01.2023, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Bumbești-Pițic, 

Bumbești-Pițic, Str.Principală nr.104, judeţul Gorj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 

exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschide-

re a ofertelor: 01.02.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Bumbești-Pițic, 
Bumbești-Pițic, Str.Principală nr.104, județul Gorj. 

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Novaci, oraș Novaci, Str.Parângului nr.57, 
județul Gorj, telefon 0253/466.498, fax 0253/466.498, e-mail: jud-novaci@
just.ro. 

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.01.2023.

Moșul, Moşul…

L-așteptam pe Moș Crăciun
Să ne-aducă tot ce-i bun; 
Însă-i fără băutură,
Nici, măcar, o picătură!

S-a schimbat Moșul 

Nu mai vine Moș Crăciun
Încărcat, de Moș Ajun.
Și-o să vină Moș Gerilă,
Sărac rău, de-i plângi de milă…

Daruri de Crăciun

-Crezi că-n sat la voi, aici,
Daruri or să vie?
-Pensii și salarii mici,
Multă sărăcie…

La grădiniță

Vine Moșul încărcat:
Dulciuri, haine și papuci;
Îl întreabă un băiat:
-Da’ Mata, „ierburi” n-aduci?

Stelarii 

Merg cu Steaua,-având speranță
Că vor strânge sume mari
Și se-ntorc, spre dimineață,
Triști, cu niște creițari…

Teamă 

Neaua peste câmp se-așterne
Și n-am nici un braț de lemne,
Nici recoltă n-am cules,
Nu șt’, din iarnă, de mai ies!

Mireasă uitucă

-Zestre n-ai, că ești săracă,
Măcar să fi fost cuminte!.
-De mă-ntrebi, aș zice „parcă”…
-Tu, chiar, nu-ți aduci aminte?

Bătrânul, de nevoie

Deși nu mai e bărbat,
Găsi una de-nsurat,
Nu cu gândul de iubire,
Ci,… de supraviețuire…

Traseul… 

La-nceput, ești o speranță,
După care, - un haiduc.
Ajungi om de performanță
Și-apoi, toate ți se duc… 

Între prietene

-De ce, tu, mi-ai luat bărbatu’
Și n-ai mai încercat la altu’?
-Să văd cu care e mai bine.
-Puteai să mă întrebi pe mine!

Dr.CORNEL MUNTEANU

Reverie la Propovăduirea Domnului…
Cu Propovăduirea-Ţi sfântă, vesteşti, azi, Dumnezeul meu,
Învăţătura care vine din marea Ta înţelepciune, 
Dar, toate-s praf şi lumea asta, parcă-i bolnavă şi apune,
Uitând că peste toate cele, stăpân e numai Dumnezeu!

De ce-i atâta vrajbă-n ţară şi duşmănii de-atâţia ani,
De ce e frica asta, Doamne, peste Grădina Maicii Sfinte? 
Demonizaţii se ridică din cimitire şi morminte,
Când pleacă oamenii din ţară pentru averi şi pentru bani!

Unde mai sunt eroii, Doamne, viteji în luptă, patrioţi, 
Când, astăzi, marii Europei dictează legi şi ne fac slugi,
Mai vino, Doamne, vino, sfinte şi de români să nu mai fugi
Când în Grădina Maicii Tale s-au înmulţit atâţia hoţi!

Peste a cerului splendoare, cobori în patria română
Mai multă pace şi mai multă înţelepciune pentru minţi,
Ca-n zori de zi să se închine doar la icoane şi la sfinţi,
Cei care vor să vadă bine că doar Lumina e stăpână!

Mai propovăduieşte, Doamne, învăţătura Ta cea vie
Şi pe la marginile ţării să faci a păcii împlinire,
La ceas târziu, mai vino, Doamne, cu marea Ta milostivire,
Ca Tu să fii salvarea vieţii pentru această Românie!

VASILE GOGONEA
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Senioarele de la Clu-
bul Sportiv Munici-
pal Târgu Jiu s-au 

califcat în Turul II al Cupei 
României. Echipa lui Liviu 
Andrieș a depășit-o, încă o 
dată pe SCM Craiova, de data 
această pe teren propriu. 
După victoria din campionat, 
gorjencele s-au impus și în a 
doua competiție organizată de 
FRH, scor 36-31. Meciul a fost 
controlat de gazde, care s-au 
desprins în partea a doua a 
confruntării. Până în pauză, 
ambele echipe s-au succedat 
la conducerea partidei, dar 
tot gorjencele au intrat la ca-
bine cu avantaj mininm, scor 
15-14. Publicul a fost din 
nou la înălțime, aproximativ 
1.000 de spectatori purtând 
echipa favorită spre o califi-
care, în premieră, în această 
fază a competiției.

,,Cred că și astăzi am de-
monstrat că atunci când sun-
tem concentrați 100% avem 
un cuvânt greu de spus. Le 
mulțumesc și spectatorilor pe 
această cale, au fost prezenți 
în număr foarte mare și am 
început să-i învățăm cu victo-
riile, cu combativitatea noas-
tră și cred că aceste lucruri le 
plac la maximum. Pentru ei ju-
căm și ne bucurăm împreună.  
Trebuie să mergem pe dru-
mul nostru, deși nu credeam 
că vom realiza aceste lucruri. 
Suntem fericiți. 

Se demonstrează că prin 
muncă, determinare și modes-
tie putem să facem lucruri fru-
moase. Fetele au muncit foar-
te mult și au văzut că victoriile 
aduc victorii, aduc o stare de 
spirit foarte bună și vom încer-
ca să mergem cât mai mult pe 
acest drum”, a declarat an-
trenorul Liviu Andrieș. Prin-
cipalul gorjenilor a mai spus 
că ar vrea o echipă de valoare 
apropiată în turul următor al 
cupei.

,,Am vrea un adversar ca 
Slatina, de nivelul nostru, ar fi 
nemaipomenit. Orice adversar 
este foarte greu în Cupa Ro-
mâniei, mai ales de acum în-
colo. Vom vedea ce decid sorții 
și vom juca cu încredere”.

Ira Zinatullina a fost una 
dintre cele mai bune jucătoa-
re ale gorjencelor și principala 
marcatoare din tabăra gazde-
lor, cu 7 goluri. Sportiva din 
Ucraina a admis că și discur-
sul antrenorului, de la pauza 

Încă o premieră pentru echipa de handbal
meciului, a făcut diferența. 

,,Am avut o partidă grea. 
Ne așteptam la acest lucru, 
dar unitatea grupului, ati-
tudinea și munca au făcut 
diferență în acest joc. După o 
primă repriză nu foarte bună, 
am avut la pauză o discuție cu 
domnul profesor și am reușit 
să ne mobilizăm. Ne-a spus că 
putem mult mai mult și a avut 
încredere în noi. Se știe că la 
Târgu Jiu publicul contează 
foarte mult. De fiecare dată, 
am avut un public în număr 
foarte mare, care ne-a susținut 
meci de meci. În ultimul timp 
i-am învățat cu victorii și mă 
bucur foarte mult că am reușit 
să dovedim că putem face jo-
curi bune, chiar dacă suntem 
o nou-promovată. 

Orice echipă își dorește un 
adversar mai slab, dar noi o 
să ne urmărim scopul, ne vom 
concentra pe ce avem de fă-
cut. Am făcut unul dintre cele 
mai bune meciuri ale mele, de 
când am promovat, mă bucur 
pentru acest lucru. Mă bucur 
că am demonstrat că pot mai 
mult și că îmi merit locul în 
echipă. Mă bucur că am reușit 
să ajut echipa”. 

În schimb, a fost mâhnire 
în tabăra Craiovei. Doljence-

le nu mai formează  o echipă 
care să se bată la vârful cla-
samentului și au fost învin-
se, în decurs de câteva săp-
tămâni, de două ori de CSM 

Târgu Jiu. Cu toate acestea, 
antrenoarea secundă, Flo-
rentina Stanciu, nu crede că 
există un ,,complex” în față 
nou-promovatei.

,,Nu am făcut jocul pe care 
îl așteptam. Este trist că am 

ieșit din Cupă, dar nu ne ră-
mâne decât să ne focusăm pe 
campionat și suntem obligate 
să îndreptăm ceea ce nu ne-a 
ieșit azi. Nu cred că nu ne pri-

esc meciurile cu formația din 
Târgu-Jiu, eu sunt convinsă 
că vom avea o replică pe vii-
tor. Vreau să cred că nu e asta 
valoarea echipei.Este o surpi-
ză, pentru că aveam obligația 
să câștigăm. Îi felicit pe cei din 

Târgu- Jiu, au făcut două me-
ciuri foarte bune. Nu ne-a ieșit 
faza de apărare, replierea nu 
a fost grozavă, diferența s-a 
făcut și la poartă”.

Pivotul Ștefania Oana Jipa 
a declarat că relațiile de joc 
suferă, pentru că trupa din 
Bănie a făcut mai multe tran-
sferuri în vară.

,,Diferența s-a făcut în apă-
rare și a câștigat echipa care a 
greșit mai puțin. Fiecare echi-
pă din Liga Florilor este o nucă 
tare și fiecare meci trebuie tra-
tat serios. 

Avem jucătoare noi, cred că 
de la meci la meci creștem și 
trebuie să fim mai unite. Este 
nevoie de timp”, a spus Jipa.

Pentru CSM Târgu Jiu ur-
mează un nou duel pe teren 
propriu, de această dată în 
Liga Florilor. În Sala Sportu-
rilor vine Gloria Bistriţa. Me-
ciul se dispută sâmbătă, 14 
ianuarie, de la ora 17.30 și va 
fi televizat.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina 
Dzhukeva, Elena Marica Bercu 
– Oana Bucă 6g, Alexandra 
Gavrilă 5g, Angela Puşcaş 
3g, Valentina Toader Trică, 
Mirabela Coteţ, Ira Zinatullina 
7g, Andreea Chiricuţă 3g, Pal 
Ceandani, Florenţa Ilie 3g, 
Iulia Andrei 1g, Ana Ciolan 6g, 
Cristina Boian 1g, Katarina 
Pavlovic, Sabine Klimek 1g. 
Antrenor principal: Liviu 
Andrieş. Antrenor secund: 
Andrei Enache. Antrenor cu 
portarii: Gore Albici.

CĂTĂLIN PASĂRE
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Baschetbaliștii de la 
CSM Târgu Jiu au 
fost învinși, dumini-

că, la Târgu Mureș. Vizitatorii 
au cedat al doilea joc al anului, 
77-66  (20-18, 20-20, 12-17, 
25-11) cu CSM-ul din locali-
tate. Meciul a contat pentru 
etapa a 14-a din LNBM. Gor-
jenii sunt acum la 1-11, dar 
noul antrenor Kresimir Basic 
a apreciat atitudinea elevilor 
săi. ,,Meciul a fost unul intens 
de ambele părți. Am început ul-
timul sfert cu 3 puncte avans, 
dar din păcate, câteva greşeli 
neforțate au schimbat soar-
ta meciului, iar lipsa concen-
trării pe final de meci a decis 
câștigătoarea. Este păcat că 
după trei sferturi solide am in-
trat aşa în sfertul 4, iar rezul-
tatul este acesta. De aseme-
nea, cu 20 de mingi pierdute 
este foarte greu să câștigi un 
aşa meci. Felicitări echipei din 

Finalul i-a costat din nouFinalul i-a costat din nou
Târgu Mureș, iar în ceea ce ne 
privește vrem să continuăm să 
luptăm, pentru că astăzi chiar 
am luptat. Vom continua să 
muncim şi să ne îmbunătățim 
jocul”, a declarat principalul 
gorjenilor. Shamiel Stevenson 
a fost cel mai eficient jucă-
tor din tabăra noastră, cu 16 
puncte marcate și 10 recupe-
rări. A fost un nou double-do-
uble după cel realizat în parti-
da cu ciucanii. Dylan Frye (12 
puncte), Xavier Cannefax (11 
puncte), Andriy Agafonov (10 
puncte), Camil Berculescu (8 
puncte), Octavian Ilie (5 punc-
te) Porter Troupe (2 puncte) 
şi Andrei Gheorghe (2 punc-
te) au fost ceilalți marcatori 
ai oaspeților. Etapa viitoare, 
CSM Târgu Jiu se întoarce în 
Sala Sporturilor, pentru me-
ciul cu echipa campioană, U 
BT Cluj Napoca.

CĂTĂLIN PASĂRE

Universitatea Craiova nu 
și-a luat gândul de la cam-
pionat. Cantonați în Turcia, 
juveții se gândesc să-și sal-
veze sezonul, deși evoluțiile 
lor au lăsat de dorit în 2022. 
Mijlocașul Mihai Căpățână (27 
de ani) spune că a vrut mereu 
să îmbrace tricoul alb-albastru 
și țintește încă un trofeu cu 
formația din Bănie. Acesta este 
încrezător că Eugen Neagoe se 
va dovedi alegerea corectă și 
spune că stilul lui ,,Geană” a 
prins la jucători. „Este o peri-
oadă de încărcare, pentru că ne 
aşteaptă un campionat lung şi 
trebuie să ai o bază foarte bună, 
apoi ritmul de joc din meciurile 

Mihai Căpățână: Visul meu cel mare e să câștig titlul
oficiale. Această perioadă este 
cea mai importantă, deşi nu 
este uşoară, dar ne-am obiş-
nuit, pentru că ne-am ales să 
facem fotbal. Nu am avut oca-
zia să lucrez cu domnul Neagoe 
până acum, metodele pe care 
ni le-a arătat sunt unele foarte 
bune, am avut antrenamente 
intense, solicitante. Trebuie să 
ne adaptăm la noul stil de joc 
şi amicalele sunt şi ele impor-
tante, trebuie să dăm totul şi să 
obţinem rezultate bune. Obiecti-
vul meu este să rămân sănătos 
şi să pot da sută la sută la fie-
care antrenament, pentru a îmi 
menţine nivelul sau să fiu chiar 
mai sus. Sper ca în prima etapă 

să ne aştepte o vreme bună la 
Botoşani. Este o calitate a mea 
să mă adaptez pe mai multe 
posturi. Visul meu de când am 
ajuns în Liga 1 a fost să joc la 
Universitatea Craiova. Am două 
trofee la Craiova, mai am două 
cu Voluntari, însă visul cel mare 
este să câştig campionatul cu 
Ştiinţa. Gândul nostru zboară 
spre titlul, dar trebuie să luăm 
fiecare meci în parte” a declarat 
Căpăţână, pentru pagina ofici-
ală de facebook a Universității. 
Lotul Universităţii Craiova se 
află într-un stagiu de pregătire 
în Antalya, în localitatea Belek, 
până pe 15 ianuarie.

CĂTĂLIN PASĂRE


